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Απάντηση του Αντιπεριφερειάρχη 
Ημαθίας στην επιστολή της Κίνησης Πολιτών 
«Διεκδικώ την πόλη μου»:

Όσοι παρουσιάζονται 
ως «σωτήρες» 

με επιδοκιμασίες 
«ημετέρων», θα πρέπει 
να αναζητήσουν αλλού 

«ανεμόμυλους»

ΗΜΑΘΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΝ  
Τάσος Γιάγκογλου: 

Για την επόμενη 
μέρα και την 

επόμενη γενιά του 
Επιμελητηρίου

 Ημαθίας

“ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ”
Αποκέντρωση 
και “άνοιγμα” 

του Επιμελητηρίου 
Ημαθίας, στήριξη 
της νεανικής και 

γυναικείας 
επιχειρηματικότητας

Την «τραυματισμένη» 
Κόρη της Βέροιας 
επισκέφθηκαν, 

ο Δήμαρχος Κ. Βοργιαζίδης 
και ο Αντιδήμαρχος
 Β. Παπαδόπουλος

Το Σάββατο 
στις 3 μ.μ. 
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Στη χώρα του Προμηθέα 
νίκησε ο Επιμηθέας

   Φυσικά και πρέπει να μπουν σε προτεραιότητα για τις 
τοπικές κοινωνίες, την Αυτοδιοίκηση και την κεντρική 
εξουσία μελέτες αντιπλημμυρικών έργων και γενικά 
πολιτικές του προλαμβάνειν παρά του θεραπεύειν στα 
ζητήματα πολιτικής προστασίας, όπως τονίστηκε από 
όλους στο δημοτικό συμβούλιο Βέροιας την Τετάρτη. 
Για λόγους ουσίας, αφού παίζονται ζωές και περιουσίες 
ανθρώπων, αλλά και για λόγους οικονομίας, αφού το 
προλαμβάνειν είναι πάντοτε μικρότερου κόστους από 
το θεραπεύειν. 
   Σ’ αυτό όμως το πλαίσιο των συνεπειών της κλιματικής 
αλλαγής και στη γειτονιά μας, η χώρα φαντάζει γυμνή. 
Με έλλειψη υποδομών, εξοπλισμού και προσωπικού, 
αλλά και κονδυλίων για την πρόληψη των καταστάσεων. 
Εξαιτίας φυσικά άθλιων πολιτικών των προηγούμενων 
χρόνων, που εστίαζαν στη βιτρίνα και στο προσωπικό 
όφελος, του κέρδους και της επανεκλογής.
  Στη χώρα του Προμηθέα και του Επιμηθέα, το 
καλύτερα το προλαμβάνειν από το θεραπεύειν είναι μια 
σταθερά όπου υστερήσαμε σε κάθε βαθμίδα. Πολιτικής 
προστασίας, ακόμη και αυτοπροστασίας. Και τρέχουμε 
τώρα να πληρώνουμε τις ζημιές.
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Ταλάθητουσυστήματος
που«κόβουν»τοκοινωνικό

μέρισμααπόπολίτες

Τους λογούς για τους οποίους έναςπολίτηςπαρά το ότι
μπορεί να δικαιούται να λάβει το κοινωνικό μέρισμα, τελικά
το σύστημα απορρίπτει το αίτημά τουπεριέγραψεστο in.gr
οφοροτεχνικόςΔημήτρηςΚαρατζάς,που καθημερινά -όπως
λέει-συναντάστογραφείοτουτέτοιεςπεριπτώσεις.

Η διασταύρωση τωνφορολογικών στοιχείων, αλλά και η
έλλειψηενσήμωνείναιδυοαπότουςσυχνότερουςλόγουςπου
«πετούνέξω»απότοσύστηματουςπολίτες.

Την κατάστασηδυσχεραίνει δεπολύ το γεγονόςότι όποιο
λάθοςκιανέχεικάνεικάποιοςστηνπροηγούμενηφορολογική
δήλωσή τουδενμπορεί να το διορθώσει, με αποτέλεσμα να
μηνπάρειτοκοινωνικόμέρισμαακόμακαιαντοδικαιούταιμε
τασημερινάοικονομικάδεδομένατου.

Προσλήψειςμέσω...ΕΤΑ
στοδήμοΝάουσας

Δημοσιεύθηκε την περασμένη Τετάρτη το ΦΕΚ δι-
ορισμού των εργαζομένων της πρώην ΕΤΑ στον δήμο
Νάουσας.Πρόκειται για 24 άτομαπουπρόκειται να με-
ταφερθούνστον δήμο και δύοστο νομικόπρόσωπο.Η
απόφασηπρέπει νασυνοδευτεί το επόμενοδιάστημαμε
μίαακόμητουδημάρχουγιατημισθοδοσίατους.

Το θέμαπάντως είναι σε τελικό στάδιο και έπεται η
μεταφορά τωνεργαζομένων...με τηβούλαώστεναξεκι-
νήσουνναεργάζονται!

Πρωταθλητές 
χρημάτων... αλλά

και ζημιών
Ποσό1,4εκατ.«πέφτει»σήμεραστηνΗμα-

θία για τις περσινές αποζημιώσεις τουΕΛΓΑ,
ενώ2,7εκατ.ευρώείναι τοποσόγιατηνΠέλ-
λα.Τα4δηλαδήαπότασυνολικά18εκατ.ευρώ
τηςεκκαθάρισηςτουΕΛΓΑγιατο2016είναιγια
τηνπεριοχήμας.

Με ταπιοπολλάχρήματα,αλλάκαι τιςπιο
πολλέςζημιές!

Θύματα της κλιματικής αλλαγής
«Η κλιματική αλλαγή μάλλον δεν θα αφήσει

ανενόχλητους και εμάς» τόνισεστησυνεδρίαση
τουδημοτικούσυμβουλίουοδήμαρχοςΚώστας
Βοργιαζίδης, αναφερόμενος σταπροβλήματα
από τις βροχοπτώσεις του διημέρου 16-17Νο-
εμβρίου. «Έπεσε μέσασε δύομέρεςποσότητα
νερού ενός έτους»σημείωσε ο δήμαρχος,προ-
τείνοντας νέες μελέτες αντιπλημμυρικών έργων
καισυνέργειεςτωνφορέων.

Οκ.Βοργιαζίδηςπεριέγραψεεπίσηςταπρο-
βλήματαπουδιαπίστωσεο ίδιοςμε τηνπαρου-
σία τουσταΠιέρια,στηΒεργίνα,στηΜέση,στη
Λυκογιάννηκαιαλλού,γιαταοποίαέγινανάμεσα
επαφές με τις αρμόδιες υπηρεσίες, αφούπέντε
διαφορετικοί φορείς παρεμβαίνουν στην κατα-
γραφήτωνζημιώνκαιτηναποζημίωσήτους.

Ηπίκρατουζαχαροπλάστη...
πριναπότοπέναλτι!

«Εγώωςάνθρωπος των γλυκών, θα έπρεπε λογικά να είχα... μυρίσει το μέλι
απομακριά!»Αυτότοσχόλιοέκανεστηνεφημερίδαμαςογνωστόςζαχαροπλάστης
ΑργύρηςΣακαλής,απορώνταςγιατονλόγοπουκάποιοι«βάζουνλυτούςκαιδεμέ-
νους»,όπωςμαςείπε,γιανααναλάβουντοΕπιμελητήριο.ΥποψήφιοςμετονΤάσο
Γιάγκογλουοίδιος,δηλώνειπολύενοχλημένοςμε«εκείνουςπουαπότημιαεπικα-
λούνταιμοντέρνεςλύσειςκαιαπότηνάλληχρησιμοποιούναναχρονιστικέςμεθόδους
προκειμένουνακερδίσουνμιαψήφο»,όπωςαναφέρει.«Στιςπλάτεςτωνεπαγγελμα-
τιώνδενμπορείκανείςκαικαμίαναπαίζουνματαιόδοξαπολιτικάπαιχνίδιαεξουσίας
καικαρέκλας.Οιεπιχειρήσειςέχουμεταδικάμαςπροβλήματαναλύσουμε.Αςμας
αφήσουν να δουλέψουμε.Χορτάσαμε από ‘νονούς’ και ‘σωτήρες’, που αντί για...
γκολ,μόνοφάουλκαιπέναλτιπροσφέρουν...»μαςείπεφανεράπροβληματισμένος
καιπικραμένοςοκ.Σακαλής,αδυνατώνταςνααντιληφθείτηνπαράνοιατωντελευ-
ταίωνημερώνγιατοΕπιμελητήριο.

Γέφυρα
στηντελική
ευθεία

Ενημέρωση από τον αντιδήμαρχοΆρηΛαζα-
ρίδη για τη γέφυραΚούσιου στη συνεδρίαση του
δημοτικού συμβουλίου τηςΤετάρτης, σε ερώτηση
τουδημοτικούσυμβούλου τηςμείζονοςμειοψηφίας
ΓιώργουΓουλτίδη. Σύμφωναμε τοναντιδήμαρχο
το έργο είναι στην τελική ευθεία, αφού ο δήμος
παρέλαβεαπό τηνΑποκεντρωμένη τη μελέτη των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αναμένεται να
ορίσειτουόρουςτηςνέαςδημοπράτησης.

Αμήν(καιπότε!).

Η είδηση της 
χρονιάς που φεύγει...

Κατατέθηκε
τοσχέδιονόμου
γιατηνίδρυση
τουΕλληνικού
Διαστημικού
Οργανισμού
(ΓκρικΝάσα)



Σύντομο επιτόπιο έλεγχο στην «τραυματισμένη» Κόρη της Βέροιας, το μπρούτζινο άγαλμα στο πρότυπο της Αφροδίτης  που στολίζει 
το πάρκο της Ελιάς, πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Βέροιας Κ. Βοργιαζίδης και ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Περιβάλλοντος Β. Πα-
παδόπουλος το πρωί της Κυριακής. 

Πρόκειται για αντίγραφο αγαλματιδίου, μικρότερων διαστάσεων, που χρονολογείται στον 5ο αιώνα και βρέθηκε κατά τη διάρκεια ανα-
σκαφικών εργασιών στη Βέροια αρχές του 1900. 

Σήμερα το αγαλματίδιο φυλάσσεται στο Μουσείο Μονάχου, ενώ το άγαλμα που κοσμεί το πάρκο φιλοτεχνήθηκε το 1990 από τον ζω-
γράφο και γλύπτη Θωμά Βαφείδη.

Σήμερα δυστυχώς το μπρούτζινο άγαλμα παρου-
σιάζει πολλές φθορές που χρήζουν αποκατάστασης. 
Και με την ευκαιρία επαναλαμβάνουμε προηγούμενο 
σχόλιο για την ανάγκη τοποθέτησης  του αγάλματος 
σε ψηλότερη βάση!
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Με τρία θέματα συνεδριάζει 
η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

Τακτική Συνεδρίαση πραγματοποιεί η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής την 
Παρασκευή 08-12-2017, στις 13:30 με τα εξής  θέματα ημερήσιας διάταξης:

- Εισήγηση της Ε.Π.Ζ για τη “Διατήρηση ή μη 3 θέσεων περιπτέρων Δη-
μοτικής Κοινότητας Βέροιας”.

-Εισήγηση της Ε.Π.Ζ για την “Μετατόπιση ή μη περιπτέρου επί της ο-
δού Κεντρικής 126 (έναντι Τσολιά) στη Βέροια”. 

-Αποδοχή ή μη αιτήματος θεραπείας επί της υπ’ αριθμ. 82/2017 από-
φασης της Ε.Π.Ζ. “Επιβολή διοικητικών μέτρων για λειτουργία παιδοτόπου 
χωρίς άδεια”.

Απόψεις των ενδιαφερομένων μπορούν να κατατίθενται γραπτώς στη 
γραμματεία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κατά τη διάρκεια της συζήτη-
σης του θέματός του.

Συνεδριάζει τη Δευτέρα η Δημοτική 
Επιτροπής Διαβούλευσης

Τακτική Συνεδρίαση, της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσηςθα γίνει 
τη Δευτέρα  11-12-2017 στις 14:00 ,με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης, 
την διατύπωση απόψεων επί της Επικαιροποίησης -Τροποποίησης από-
φασης Δ.Σ για τον Καθορισμό Χώρων Προβολής  Υπαίθριας  Διαφήμισης 
στο Δήμο Βέροιας. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επα-
ναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα και ώρα,  οπότε θεω-
ρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία.

Απάντηση του 
Ν. Ουσουλτζόγλου στα σχόλια 

περί απουσίας του 
Επιμελητηρίου 

στην παρουσίαση της
 «Αγροδιατροφικής Σύμπραξης»

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρί-
ου Ημαθίας,  λόγω ανειλημμένων 
επαγγελματικών υποχρεώσεων  
εξουσιοδότησε ως όφειλε τον  Α΄ 
Αντιπρόεδρο κο. Μπιζέτα Γεώρ-
γιο να παραστεί στην εκδήλωση 
με θέμα : «Πρόσκληση σε εκδή-
λωση παρουσίασης της Αγροδια-
τροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας». Η όποια 
αναφορά περί της απουσίας του 
Επιμελητηρίου στην παρούσα εκ-
δήλωση από τον κο. Αντιπεριφε-
ρειάρχηΚαλαϊτζίδη Κωνσταντίνο 
προφανώς γίνεται για ευνόητους 
λόγους που αφορούν την εμπλοκή 

του στις εκλογές του Επιμελητηρίου της 3ης Δεκεμβρίου. 
Ο Πρόεδρος 

Ουσουλτζόγλου Νικόλαος

Ασφαλτοστρώθηκε χθες 
η οδός 16ης Οκτωβρίου 

στη Βέροια

Μικροπροβλήματα σημειώθηκαν χθες στην κίνηση των οχημάτων επί της ο-
δού  16ης Οκτωβρίου, κοντά στην πύλη του Στρατοπέδου «Καπετάν Αμύντας», 
λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. 

Οι εργασίες ασφαλτόστρωσης ολοκληρώθηκαν την ίδια μέρα και το «λί-
φτινγκ» κρίθηκε απαραίτητο, καθώς η άσφαλτος παρουσίαζε φθορές που δη-
μιουργούσαν προβλήματα στην ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων, σε σημείο 
μάλιστα όπου ο δρόμος έχει μεγάλη κλίση.

Το σίγουρο είναι ότι το σύνολο των δρόμων του δήμου Βέροιας έχει υποστεί 
φθορές και είναι αναγκαία η γρήγορη αποκατάστασή τους. Προφανώς όμως 
λόγω καιρικών συνθηκών, οι εργασίες μετατίθενται για άλλες πιο «στεγνές» και 
ζεστές περιόδους. 

Πανηγύρισε χθες η εκκλησία του Αγ. Ανδρέα 
του Πρωτόκλητου στη Βέροια

Χθες Πέμπτη, ανήμερα 
της γιορτής του, πανηγύρι-
σε η εκκλησία του Αγ. Αν-
δρέα του Πρωτόκλητου στη 
Βέροια, στην ενορία Αγ. Γε-
ωργίου.

Δυστυχώς, το ασπρό-
μαυρο της φωτογραφίας 
δεν μας επιτρέπει να δια-
κρίνουμε καλά ένα μέρος 
του σωζόμενου τοιχογραφι-
κού διακόσμου της βυζαντι-
νής εκκλησίας του Αγ. Αν-
δρέου. Τοιχογραφίες που 
χρονολογούνται στα τέλη του 16ου αιώνα κι απεικονίζουν την Ανάληψη, την έγερση του Λαζάρου, κ.ά.

Η εκκλησία που λειτουργεί μόνο μία φορά το χρόνο, στις 30 Νοέμβρη – ημέρα που η Ορθοδοξία  τιμά τη μνήμη του Αγ. Ανδρέα – χτί-
σθηκε το 1450, και όπως αποκαλύφθηκε από την αρχαιολογική υπηρεσία μετά από εργασίες καθαρισμού τοιχογραφίας, είναι αφιερωμένη 
στον Αγ. Ανδρέα τον Πρωτόκλητο, επίθετο που προσδιορίζει τον πρώτο από τους μαθητές που κλήθηκε από τον Ιησού να τον ακολουθή-
σει. 

Από το Τμήμα Ασφάλειας Αλεξάνδρειας 
συνελήφθη 43χρονος για διακίνηση κάνναβης

-Στο σπίτι του σε περιοχή της Θεσσαλονίκης  βρέθηκαν και 
κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων σχεδόν 2 κιλά κάνναβης και ένα πιστόλι
Οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφάλειας Αλεξάνδρειας, 

προχώρησαν ύστερα από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, 
στη σύλληψη 43χρονου ημεδαπού, που δραστηριοποιούταν 
στη διακίνηση κάνναβης.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού 
χαρακτήρα, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών 
και περί όπλων.

Ειδικότερα, εντοπίσθηκε ο 43χρονος στις 29 Νοεμβρίου 
2017 το μεσημέρι σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, όπου σε έ-
ρευνα της οικίας του αλλά και στην κατοχή του, βρέθηκαν και 
κατασχέθηκαν:

• 3 συσκευασίες με ποσότητες κάνναβης συνολικού βάρους 
1 κιλού και 987 γραμμαρίων,

• ένα λειτουργικό πιστόλι των 9 χιλιοστών με γεμιστήρα,
• 36 φυσίγγια των 9 χιλιοστών,
• μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, 
• το χρηματικό ποσό των 1.950 ευρώ, ως προερχόμενο από 

τη διακίνηση κάνναβης και
• 2 κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούσε για την παράνο-

μη δραστηριότητά του.
Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Την «τραυματισμένη» Κόρη της Βέροιας 
επισκέφθηκαν, ο Δήμαρχος Κ. Βοργιαζίδης 

και ο Αντιδήμαρχος Β. Παπαδόπουλος
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ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ
 (η νέα ταινία του Γιάννη 

Σμαραγδή)
Κάθε μέρα: 19.00 και 21.30
( Συνεχίζει για 2η εβδομά-

δα)
Σκηνοθεσία: Γ ΙΑΝΝΗΣ 

ΣΜΑΡΑΓΔΗΣ
Ηθοποιοί: Μ Α Ρ Ι Ν Α 

ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ, ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑ-
ΠΑΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΟΔΩ-
ΡΗΣ ΑΘΕΡΙΔΗΣ, ΖΕΤΑ ΔΟΥΚΑ, 
ΓΙΟΥΛΙΚΑ ΣΚΑΦΙΔΑ, ΜΑΡΙΑ ΣΚΟΥΛΑ, ΑΡΓΥ-
ΡΗΣ ΞΑΦΗΣ, ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΔΩΝΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΚΑΜΠΑΞΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΗΝΑΙΟΣ, ΑΜΑΛΙΑ 
ΑΡΣΕΝΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΛΛΑΤΟΣ, ΣΤΑΘΗΣ 
ΨΑΛΤΗΣ

Saw: Legacy
H ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ JIGSAW ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΕΙ
Κάθε μέρα: 20.00 και 21.45  (Πεμ-Παρ-Σαβ-

Κυρ) Δευτέρα 4/12 Τρίτη 5/12 Τετάρτη 6/12 μόνο 
στις 21:15  

Σκηνοθεσία: Μάικλ Σπίριγκ, Πίτερ Σπίριγκ
Σενάριο: Πίτερ Γκολντφίνγκερ, Τζος Στόλ-

μπεργκ Πρωταγωνιστούν: Ματ Πάσμορ, Κά-
λουμ Κιθ Ρένι, Κλε Μπένετ, Χάνα Έμιλι Άντερ-
σον, Λόρα Βάντερβουρτ, Μαντέλα Βαν Πίμπλς, 

Πολ Μπράουνστάιν, Μπρίτανι Άλεν και Τζόσια 
Μπλακ

Πάντινγκτον 2   
(Μεταγ. στα Ελληνικά)
Κάθε μέρα: 18.00  (Πεμ-Παρ-Σαβ-Κυρ)
Δευτέρα 4/12 Τρίτη 5/12 Τετάρτη 6/12 μόνο 

στις 17.15
Σκηνοθεσία: Πολ Κινγκ
Ηθοποιοί: Μπρένταν Γκλίσον, Τζιμ Μπρόα-

ντμπεντ, Χιου Γκραντ, Σάλι Χόκινς, Τζούλι Γου-
ότερς, Χιου Μπονεβίλ, Μπεν Γουίσοου (φωνή)

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για 
όλο το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ 
παρακάτω: 

http://www.cinestar.gr 
http://www.facebook.com/cinestarveria 

Νέες προβολές στο "ΣΤΑΡ"      30/11/17 - 6/12/17

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Από την Ένωση Παλαιών Προσκόπων Βέροιας 
και την 1η Μεραρχία Πεζικού 

Για 4η χρονιά, μια βραδιά 
αφιερωμένη στο τσίπουρο, τον μεζέ 

του και την διασκέδαση
 
Η Ένωση Παλαιών Προσκόπων Βέροιας και η 1η Μεραρ-

χία Πεζικού διοργανώνουν για 4η χρονιά μια βραδιά αφιε-
ρωμένη στο τσίπουρο, τον μεζέ του και την διασκέδαση, την 
Κυριακή  3 Δεκεμβρίου και ώρα 7.00 μμ στην Λέσχη Αξιωματι-
κών Φρουράς Βέροιας. 

 Για φέτος δεν θα υπάρχει ιδιαίτερος σκοπός όπως τις 
προηγούμενες χρονιές που ήταν αφιερωμένες τόσο στην 
γνώση γύρω από το τσίπουρο, όσο και την αξιολόγηση και 
κατηγοριοποίηση των αποσταγμάτων που τόσο γενναιόδωρα 
προσέφεραν διάφοροι μικροί αποσταγματοποιοί.

 Η εκδήλωση θα αρκεστεί στην δημιουργία μιας ακόμη ευ-
καιρίας για να γίνουμε όλοι μια μεγάλη παρέα, να γευτούμε το 
τσίπουρο και τους μεζέδες που το συνοδεύουν, να χορέψουμε 
και να τραγουδήσουμε με την συνοδεία της ορχήστρας της 
1ης Μεραρχίας. Όσοι μικροί αποσταγματοποιοί επιθυμούν να 
συνδράμουν στην εκδήλωση μπορούν και εφέτος να παραδώ-
σουν τα αποστάγματά τους , (τσίπουρο με ή χωρίς γλυκάνισο) 
στην Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Βέροιας μέχρι το Σάββατο 
2 Δεκεμβρίου 2017

 Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για το κοινό με προσκλήσεις και 
τιμή συμμετοχής  10 ευρώ που θα περιλαμβάνει  εκτός του τσίπουρου διάφορους μεζέδες και ελαφρύ  
φαγητό.

 Στην διάρκεια της εκδήλωσης θα εκτίθεται μικρής κλίμακας άμβυκας ( καζάνι ) ο οποίος και θα κλη-
ρωθεί σε λαχειοφόρο αγορά.

 Τα καθαρά έσοδα από την εκδήλωση θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό με την επιλογή των 
διοργανωτών

 Για κάθε πληροφορία - ενημέρωση - κράτηση  προσκλήσεων  επικοινωνήστε :
Αθανάσιος Στάντζος τηλ. 6973863725 – Παντελής Ζωγράφου 23310 28488 

Επίσκεψη 5ου  Δημοτικού Σχολείου Ευόσμου 
στο Ωδείο της Ιεράς Μητροπόλεως

Την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 
2017 και ώρα 10 π.μ. επισκέφτηκε τις 
εγκαταστάσεις του Ωδείου μας το 5ο 
Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου Θεσσαλο-
νίκης. Αφού ξεναγήθηκαν οι μαθητές, 
στην συνέχεια, στο Μητροπολιτικό Κέ-
ντρο «ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ»  έγινε παρουσί-
αση των μουσικών οργάνων από τους 
καθηγητές : Γεώργιο Πέκα, Μαρίνα 
Γκοργκάτζε, Κατερίνα Μάιου, Δημήτρη 
Δούτση και Μαρία Πέτκου οι οποίοι 
παράλληλα έπαιξαν έργα κλασικών και Ελλήνων συνθετών. Στη συνέχεια, στην σκηνή ανέβηκαν οι μα-
θητές του 5ου Δημοτικού Σχολείου Ευόσμου, όπου τραγούδησαν τέσσερα τραγούδια συνοδεία πιάνου, 
κιθάρας και βιολιού. Τέλος, στους μαθητές προσφέρθηκαν κέικ, προσφορά του αρτοποιείου ΑΦΩΝ Πα-
ναγιωτίδη  καθώς και αναμνηστικά δώρα.

Ο σκηνοθέτης Κώστας Αποστολίδης για τις «Δούλες»:
«Η παράσταση είναι μια καθαρή και 

έντιμη πρόταση προς τον θεατή»
Συνέντευξη: Σοφία Γκαγκούση

Δύο παραστάσεις με τις «Δούλες» του Ζαν 
Ζενέ, σε σκηνοθεσία του Κώστα Αποστολίδη, 
δίνει  η  Θεατρική  Σκηνή  Ενηλίκων  «Πειραματι-
κή Σκηνή» του Τμήματος  Θεατρικής   Υποδομής   
του  ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.  Βέροιας το Σάββατο  2 και την 
Κυριακή 3 Δεκεμβρίου,  στις 8.30μ.μ. στην Α-
ντωνιάδειο Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών, με τις 
Όλγα Παπαδοπούλου,  Εύη Μαρκοπούλου  και  
Μαίρη Μεγγιάνη, στους τρείς ρόλους.

Με αφορμή την παράσταση μιλήσαμε με τον 
σκηνοθέτη, τον οποίο συστήνουμε στο κοινό και 
με την ιδιότητα του δασκάλου του Τμήματος ενη-
λίκων, ενώ ο Κώστας Αποστολίδης με τη σειρά 
του, μας συστήνει τις «δούλες»

Ποιες είναι;
Πρόκειται για ένα πραγματικό γεγονός που 

έλαβε χώρα στην Γαλλία στις αρχές του 20ου 
αιώνα, όπου δύο υπηρέτριες κατακρεούργησαν 
την κυρία τους. Ο Ζαν ζενε ορμώμενος από το 
γεγονός, γράφει τις δούλες. Οι δύο δούλες κρύβουν 
ένα βαθύ μίσος για την κυρία τους και κάθε φορά που 
αυτή απουσιάζει την υποδύονται εναλλάξ. Φοράνε τα 
ρούχα της, μακιγιάρονται όπως εκείνη...Το μίσος που 
τρέφουν για την κυρία τους, τις πνίγει μέσα στο μέλι…
Αυτή, είναι μια ευγενική κυρία, ωστόσο τις έχει περι-
ορισμένες, σχεδόν φυλακισμένες ή εγκλωβισμένες, 
μέσα στο βασίλειο τους, την κουζίνα όπως  λέει.

Οι δούλες αντιδρούν σε ένα είδος εξουσίας, κα-
τά κάποιον τρόπο;

Ακριβώς! Αυτή είναι και η σκηνοθετική ματιά. Οταν 
το άτομο εναντιώνεται σε κάθε μορφή εξουσίας, τις 
περισσότερες φορές ηττάται και καταφεύγει στην τρέ-
λα ή στην αυτοχειρία.

Πως ανταποκρίθηκαν οι μαθήτριες του τμήμα-
τος, στην πρώτη τους  επαφή με το σανίδι;

Με έχουν εντυπωσιάσει με την υπευθυνότητα τους. 
Είναι πράγματι η πρώτη φορά που θα ανέβουν στην 
σκηνή. Ευτύχισα να έχω δύο κορίτσια ταλαντούχα που 
πιστεύω ότι τελικά θα πείσουν το κοινό για την ερμη-
νευτική αλήθεια που μεταφέρουν. Εάν τα άτομα με τα 
οποία καλείσαι να δουλέψεις, έχουν αυτό που λέμε 
ταλέντο, το επόμενο στάδιο είναι να σκάψεις βαθιά 
μέσα τους για να βρεις αντίστοιχες αλήθειες, οι οποίες 
θα κουμπώσουν με τους ρόλους. 

Είναι “βαρύ έργο” για τους ηθοποιούς ή το 
κοινό;

Για μένα δεν υπάρχει βαρύ και ελαφρύ έργο. Υ-
πάρχει η καθαρή και έντιμη πρόταση που απευθύνει 
η παράσταση στον θεατή. Έχω μεγάλη εμπιστοσύ-
νη στον θεατή. Ας μην ξεχνάμε ότι είναι ο δεύτερος 
πυλώνας μετά τον ηθοποιό για να υπάρξει θεατρική 
πράξη.

Πώς επιλέγεις τους μαθητές, για να τους δώ-
σεις να ενσαρκώσουν ένα ρόλο;

Στην αρχή είναι σαν ερέθισμα, μια χημεία, κάτι...  
Χωρίς να είμαι σίγουρος ότι μπορούν να ανταποκρι-
θούν … Όμως, πολύ σπάνια πέφτω τελικά έξω για τα 
άτομα που επιλέγω ότι θα ερμηνεύσουν δύσκολους 
ρόλους. Από εκεί και μετά, μπαίνει το στοιχείο της 
δουλειάς. Το πόσο ανοιχτός είναι τελικά ο άλλος, 
για να μου επιτρέψει να σκάψω μέσα του και να του 
αποδείξω τελικά ότι δεν διαφέρει ή ότι δεν είναι τόσο 
μακριά από τον ρόλο που υποδύεται. Είτε πρόκειται 
για έναν δολοφόνο, είτε πρόκειται για έναν Άγιο, δα-
νειζόμενος την ορολογία του Ζαν Ζενέ. Βασικά, πάνε 
μαζί ταλέντο και δουλειά. Πολύ δουλειά. 

Για ποιο λόγο έρχονται οι ενήλικοι στα Τμήματα 
Θεάτρου;

Τους δίνεται η ευκαιρία της αυτό-έκφρασης, χωρίς 
να τους κρίνει κάποιος άσχημα ή καλά. Οι περισσό-
τερες αναφορές μου, ακόμη και στις ερωτήσεις που 
θέτω στα παιδιά είναι ακριβώς αυτό: « Γιατί ήρθατε 
εδώ;» Και το πρώτο πράγμα που μου λένε είναι «για 
να λυθούμε».

Και όντως, αυτό συμβαίνει από τον πρώτο κιόλας 
καιρό, όχι στο τέλος της χρονιάς. 

 Χρειάζεται πειθαρχία το θέατρο;
Ναι. Πριν ασχοληθώ με το θέατρο, ήμουν απείθαρ-

χος. Δεν τα πήγαινα καλά με την ώρα. Το θέατρο με 
έμαθε τελικά να είμαι πειθαρχημένος. Και πέρα από 
αυτό, το θέατρο κατάφερε να μου αποβάλει πολλά ά-
χρηστα πράγματα που κουβαλούσα. Νοιώθω ευλογη-
μένος που κάνω αυτό που αγαπάω. Το ότι μεταπλάθω 
τη  δύσκολη  πραγματικότητα που βιώνω και πολλές 
φορές φοβίζει, σε ένα κόσμο τόσο ψεύτικο και  εφήμε-
ρο. Αλλά μήπως και η ζωή δεν είναι εφήμερη;

 Κάτι σαν ψυχοθεραπεία;
Γενικά η τέχνη είναι μια μορφή ψυχοθεραπείας, 

το θέατρο κατεξοχήν. Είναι λυτρωτικό το ότι η εναλ-

λαγή των προσώπων που παίζεις ανταποκρίνεται σε 
κάποιο κομμάτι του εαυτού σου, το οποίο είναι αδι-
ερεύνητο. Και αυτό, πραγματικά, όταν του δίνεις το 
περιθώριο να εκφραστεί για να βγει στην επιφάνεια, 
λειτουργεί λυτρωτικά. 

Ποια θεατρικά κείμενα σε προκαλούν;
Θα έλεγα τα αβαν γκαρντ. Μου αρέσει το θέατρο 

του παραλόγου. Μου αρέσουν οι δικοί μας κλασικοί...
Βλέπουμε ότι οι προσωπικές σου επιλογές, 

είναι έργα πολύ «εσωτερικά».
Θα έλεγα, έργα στο δικό μου ψυχισμό. Τα έργα 

τα σέβομαι και είναι το πρώτο βήμα για να δηλώσω 
παρών. Για να εκφράσω δικά μου πράγματα μέσα 
από τα κείμενα αυτά. Και νομίζω ότι αυτό είναι ο καλ-
λιτέχνης. Το να επιλέγει υλικό, όπου μέσα από αυτό 
μπορεί να εκφράσει και δικές του αλήθειες. Ο ρόλος 
του καλλιτέχνη δεν είναι διεκπεραιωτικός. Είναι να κα-
ταθέτει τη δικιά του αλήθεια κάθε φορά και αυτό είναι 
βασανιστικό αλλά και λυτρωτικό συνάμα.

Οι σπουδές ψυχολογίας που έκανες στην Γαλ-
λία, πριν τις σπουδές θεάτρου,  σε βοήθησαν 
ώστε να προσεγγίζεις καλύτερα τον ρόλο και τον 
ηθοποιό;

Εννοείται...Βέβαια... Δε μένω σε αυτό που φαίνεται 
αλλά σε αυτό που κρύβεται πίσω. Αυτά τα κλειδιά, αυ-
τή τη δυνατότητα μου την έδωσε η ψυχολογία.

 Και για το Θέατρο;
Είχα την τύχη να έχω σπουδαίους δασκάλους 

στο Παρίσι, οι οποίοι μαθήτευσαν στο Θέατρο του 
Γκροτόφσκι, της Αριάν Μνουσκίν, του Μπρέχτ. Έχω 
τέτοια ερεθίσματα, τέτοιες αναφορές που με επηρεά-
ζουν ακόμη. Αυτές οι επιρροές, μου έχουν ανοίξει το 
δικό μου προσωπικό μονοπάτι. Βασίζομαι σε αυτές τις 
επιρροές αλλά θα τολμήσω να πω ότι έχω δημιουργή-
σει και το δικό μου στίγμα. 

Σε ποιες παραστάσεις πιστεύεις ότι έδωσες το 
δικό σου στίγμα;

Στην παράσταση «Σαν Κραυγή , στο « Κεκλεισμέ-
νων των Θυρών» , αλλά και στην «Παρεξήγηση». 
Μέσα από αυτήν, έβλεπα αγαπημένα μου πρόσωπα 
αλλά και τον ίδιο τον εαυτό μου.

Είσαι αισιόδοξος άνθρωπος;
Βεβαίως είμαι αισιόδοξος άνθρωπος.. Πιστεύω ότι 

αυτά τα κείμενα, κρύβουν αισιόδοξα μηνύματα, είναι 
αισιόδοξα έργα, αν κάνεις μια δεύτερη ανάγνωση. 
Είναι αισιόδοξο το γεγονός, γιατί είναι μια διαδικασία 
συνειδητοποίησης, ότι είμαστε πολύπλευρα όντα και 
το γέλιο πολλές φορές είναι παραπλανητικό τελικά. 
Νομίζω, ότι οι άβολες θέσεις και οι άβολες καταστά-
σεις είναι πιο ουσιαστικές και καταλήγουν να είναι πιο 
φωτεινές.

 Η «παρεξήγηση» έχει ένα τραγικό τέλος… Μια 
δολοφονία…

 Μα ούτως ή άλλως, δεν πρόκειται για δολοφονία, 
είναι όλοι άτομα, τα οποία είναι παρατημένα από την 
ζωή. Φοβούνται την ζωή. Φοβούνται την ευτυχία.

Είμαστε λίγο πολύ, όλοι έτσι;
Νομίζω πως ναι και ειδικά στις μέρες μας. Αυτό 

πάντα υπάρχει, απλώς είμαστε λίγο μπερδεμένοι. Πι-
στεύουμε ότι το γέλιο μπορεί να ξορκίσει το κακό. Εγώ 
δεν το πιστεύω τελικά αυτό το πράγμα. Εγώ πιστεύω 
ότι το δάκρυ είναι πιο ισχυρό ως λυτρωτικό μέσο και 
ως λυτρωτική διαδικασία, από ένα γέλιο που είναι 
πολλές φορές ζήτημα εκβιασμού.

Από τον κοινωνικό περίγυρο ή από μας τους 
ίδιους;

Από όλα αυτά, αλλά βασικά από εμάς τους ίδιους. 
Η κοινωνία που έχουμε, έχει θεοποιήσει τη χαρά. Εί-
μαστε πολύ στον αφρό, στην επιφάνεια, στην εικόνα. 
Αλλά δεν είμαστε εικόνα. Είμαστε άνθρωποι... 



Χειροπιαστά στοιχεία του 
έργου του Επιμελητηρίου και 
προγραμματικές θέσεις που 
ταιριάζουν στον ρεαλισμό 
των επιχειρηματιών περιλαμ-
βάνονται στις αναφορές του 
υποψήφιου Προέδρου του Ε-
πιμελητηρίου Ημαθίας Τάσου 
Γιάγκογλου, στις καθημερινές 
επισκέψεις του και συνεχείς 
συναντήσεις σε επαγγελματι-
κούς χώρους της Ημαθίας.

«Έχουμε την πρόταση για 
την επόμενη μέρα του δυνα-
τού και εξωστρεφούς Επιμε-
λητηρίου, μιας ανοικτής αγκα-
λιάς δηλαδή για τον επιχει-
ρηματικό κόσμο, με ανοικτές 
συνεδριάσεις, συμμετοχή, με 
αγάπη και πάθος για τον θεσμό, με στόχο να ανέβουμε όλοι μαζί. Αλλά 
παράλληλα έχουμε και τα παιδιά εκείνα της επόμενης γενιάς, που σήμερα 
καταθέτουν την ταυτότητά τους και τη διάθεσή τους να τρέξουν για εσάς, 

να σας ακούσουν, να σας εκφράσουν. Με πολλή δουλειά, με πολύ ξενύχτι, 
χωρίς τις πλάτες κανενός, αλλά με μόνο σύμμαχο την αγωνία σας να πάμε 
καλά» τονίζει ο υποψήφιος Πρόεδρος, δεσμευόμενος ότι η επόμενη μέρα 

στο Επιμελητήριο προβλέπει καταμερισμό εργασιών, ώστε 
να γίνουν όλοι, νέοι και παλιοί, κοινωνοί των προσπαθειών 
και να αντιληφθούν τη δύναμη και τον ρόλο του θεσμού που 
κλήθηκαν να υπηρετήσουν.

«Αν κατηγορούν εμένα για αδράνεια και απραξία στο Επι-
μεληρήριο, ας κοιτάξουν στον καθρέπτη τους. Επί 5,5 χρόνια 
ήμουν πρόεδρος στο Μεταποιητικό και έτρεχα και για τα έξι 
Τμήματα μαζί. Να έλθουν να δουν το αρχείο των υποθέσεων 
που δούλεψα, αυτοί που μονίμως απουσίαζαν και σήμερα 
κοσμούν το ψηφοδέλτιο της άλλης πλευράς. Που αν και ήταν 
ήταν τόσο καιρό μέλη του Δ.Σ., δεν έφεραν ούτε ένα πρό-
γραμμα. Και σήμερα ισχυρίζονται ότι θα τα φέρουν όλα, ίσως 
με κάποιο μαγικό ραβδί. Ποιον κοροϊδεύουν;» σημειώνει 
επίσης ο κ. Γιάγκογλου.

 Εκδήλωση διαμαρτυρίας 
σήμερα  από το Μουσικό

 Σχολείο 
Βέροιας
Εκδήλωση δι-

αμαρτυρ ίας  του 
Μουσικού Σχολείου 
Βέροιας θα πραγ-
ματοποιηθεί σήμε-
ρα  Παρασκευή 1 
Δεκεμβρίου στις  
12:30 μ.μ. στον πε-
ζόδρομο της Ιππο-
κράτους.
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EYXAΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστώ τις συναδέλ-

φισσες και τους συναδέλφους 
για την τιμή που μου έκαναν, 
να με ψηφίσουν για Πρόεδρο 
του Δικηγορικού Συλλόγου 
Βέροιας την Κυριακή 26-11-
2017.

Ζητώ να κάνουν το ίδιο 
και την Κυριακή 3 Δεκεμβρί-
ου 2017, στις επαναληπτικές 
εκλογές.

Οι σύμβουλοι που με στη-
ρίζουν, ο Συνδυασμός μας 

«Δικηγορική Αλληλεγγύη» και εγώ, που ήδη αποτελούμε 
πλειοψηφία στο νέο Συμβούλιο, δεσμευόμαστε να κάνουμε 
πράξη όσα εξαγγέλουμε με τις προγραμματικές θέσεις μας.

Μηνόπουλος Κώστας
Δικηγόρος

Υποψήφιος Πρόεδρος
του Δ.Σ. Βέροιας

Επετειακή η φετινή “Πόλη 
του Οίνου”στη Νάουσα,

 8 με 10 Δεκεμβρίου

Συνεπής στο ετήσιο ραντεβού της με τους οινόφιλους, η «Νάουσα, Πόλη του 
Οίνου» θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο 8 με 10 
Δεκεμβρίου. Η φετινή εκδήλωση θα είναι επετεια-
κή, καθώς συμπίπτει με τη συμπλήρωση των 30 

χρόνων από την ανακήρυξη της Νάουσας σε Διεθνή Πόλη 
Αμπέλου και Οίνου από τον OIV (Organisation Internationale 
de la Vigne et du Vin /Διεθνής Οργανισμός Αμπέλου και 
Οίνου) στη Ρώμη (1987). Το πλούσιο πρόγραμμα της διορ-
γάνωσης θα διεξαχθεί στον Πολυχώρο ΒΕΤΛΑΝΣ την Πα-
ρασκευή 8 Δεκεμβρίου, ενώ νέος χώρος –το κτίριο «ΕΡΙΑ» 
Χρήστος Λαναράς- θα φιλοξενήσει το κύριο μέρος του προ-
γράμματος, το Σαββατοκύριακο 9 και 10 Δεκεμβρίου. Φέτος, 
οι πρωταγωνιστές θα είναι οι ίδιοι οινοποιοί. Θα αναλάβουν 
να μας πλοηγήσουν στον υπέροχο κόσμο του Ξινόμαυρου, 
αποκαλύπτοντας πτυχές της πολυδύναμης ποικιλίας μέσα 
από τη δική τους, προσωπική ματιά. Οι επισκέπτες θα έχουν 
την ευκαιρία να απολαύσουν περιεχόμενο τόσο εντός του 
ποτηριού τους με ιδιαίτερες γευσιγνωσίες, όσο και εκτός με 
παρουσιάσεις και συζητήσεις για θέματα που αναδεικνύουν 
το όραμα αλλά και τις στρατηγικές προκλήσεις που καλείται η 
Νάουσα –αλλά και το ελληνικό κρασί εν γένει- να αντιμετωπί-
σει. Από τη «Νάουσα 
που Ονειρευόμαστε» 
στα «Social Media: 
Αρκεί μόνο μια καλή 
φωτογραφία?».

Όπως κάθε χρόνο, 
μαζί με τον οικοδεσπό-
τη Σύνδεσμο Αμπε-
λουργών και Οινοποι-
ών Νάουσας, όλη η 
πόλη θα κινείται στον 
ρυθμό της γιορτής του 
Ξινόμαυρου. Ειδικά 
μενού και προσφορές 
από τα τοπικά εστια-
τόρια και wine bars, 
αλλά και ειδικές τιμές 
από επιλεγμένα ξενο-
δοχεία για τους οινό-
φιλους που θα επισκε-
φτούν την πανέμορφη 
Νάουσα. To τριήμερο 
θα κλείσει με την «Α-
νοικτές Πόρτες» των 
Οινοποιείων της ζώνης 
προσφέροντας ξενα-
γήσεις, γευσιγνωσίες 
και ειδικές εκδηλώσεις. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Ευχαριστώ πολύ όλους τους συναδέλφους, 
που με την συμμετοχή τους και την άρτια 
εκλογική διαδικασία, τίμησαν τον συνδυασμό 
μας «ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» τον επικε-
φαλής υποψήφιο Πρόεδρο ΚΩΝ/ΝΟ ΜΗΝΟ-
ΠΟΥΛΟ και εμένα προσωπικά, με την θέση 
του πρώτου επιλαχόντα συμβούλου στο Δ.Σ.

Συνεχίζω να στηρίζω την προσπάθεια αυ-
τή, για την τελική εκλογή της ερχόμενης Κυ-
ριακής με τον Κώστα Μηνόπουλο για την θέση 
του Προέδρου, για το καλό του συλλόγου και 
όλων των συναδέλφων.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΡΤΑΤΖΟΓΛΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΩΝ 
ΒΕΡΟΙΑΣ

Ανακοίνωση - 
Προειδοποίηση

Ο Σύλλογος Ζαχαροπλαστών και καταστηματαρχών 
Ζαχαροπλαστών Βεροίας, στην προσπάθειά του να προα-
σπίσει τα επαγγελματικά συμφέροντα των μελών του καλεί 
όλους όσους παρέχουν υπηρεσίες Τροφοδοσίας & 
Συνεστιάσεων ζαχαροπλαστικών προϊόντων (catering)    
χωρίς να κατέχουν την απαιτούμενη άδεια να παύσουν 
άμεσα να παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές, άλλως ενημερώ-
νει ότι θα προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την πάταξη 
του φαινομένου αυτού. 

Ο Σύλλογος Ζαχαροπλαστών   
Και Καταστηματαρχών        

Ζαχαροπλαστών Βεροίας 

ΗΜΑΘΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΝ  
Τάσος Γιάγκογλου: Για την 

επόμενη μέρα και την επόμενη γενιά 
του Επιμελητηρίου Ημαθίας



Η κίνηση του Μητροπολίτη
Ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων:
Το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει 

στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτό-
κου Αλεξανδρείας επί τη εορτή του Οσίου Πορφυρίου 
του Καυσοκαλυβίτου.

Το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου στις 7:30μ.μ. θα παρα-
στεί σε εκδήλωση για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες 
(ΑΜΕΑ) στον Χώρο Τεχνών Βεροίας.

Την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου το πρωί θα ιερουργή-
σει στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου και Αναλήψεως 
του Κυρίου Βεροίας όπου και θα τεθεί σε προσκύνη-
ση τεμάχιο Ιερού Λειψάνου του Αγίου Νεκταρίου.

Την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου το απόγευμα θα συ-
νοδεύσει την Ιερά Εικόνα της Παναγίας Σουμελά στα 
Τρίκαλα Θεσσαλίας.

Την Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου το πρωί θα ιερουργή-
σει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό της Αγίας Βαρβάρας του ομώνυμου Δημοτικού Διαμε-
ρίσματος Βεροίας.

Την Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου στις 6:00μ.μ. θα χοροστατήσει στον εσπερινό στον πανη-
γυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Σάββα Κυριωτίσσης Βεροίας.

Την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου 
Σάββα Κυριωτίσσης Βεροίας.

Την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου στις 6:00μ.μ. θα λάβει μέρος στον Πολυαρχιερατικό Εσπερι-
νό στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μελίκης.

Την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό 
Αγίου Νικολάου Μελίκης με την συμμετοχή των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Κίτρους 
κ.Γεωργίου και Ελλασώνοςκ.Χαρίτωνος.
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Υποδοχή λειψάνων του Αγίου Νικολάου
 στον πανηγυρίζοντα ομώνυμο Ναό της Πατρίδας 

Υποδοχή των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νικολάου του εν Μύροις θα πραγματο-
ποιηθεί στον πανηγυρίζοντα ομώνυμο Ναό στην Πατρίδα Βέροιας προς αγιασμό των 
πιστών. Επί τη Εορτή του Αγίου Νικολάου

Το πρόγραμμα των ακολουθιών:
ΤΡΙΤΗ 5-12-2017 
17:30 υποδοχή Ι. Λειψάνων και πανηγυρικός Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας.
ΤΕΤΑΡΤΗ 6-12-2017 (ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ) 
07:30 - 10:00 Όρθρος - Ιερατικό Συλλείτουργο.
Μετά το τέλος της Θ. Λειτουργίας θα παρατεθεί η παραδοσιακή φασολάδα του Αγί-

ου Νικολάου.
 - Τα Ιερά Λείψανα θα παραμείνουν στον Άγιο Νικόλαο Πατρίδας έως και το Σάββα-

το 8-12-2017 
- Μετά την Θ. Λειτουργία καθημερινά θα τελούνται Ι. Ευχελαίο, Εσπερινός και πα-

ράκληση στον Αγ. Νικόλαο.
- Την Πέμπτη 7 και Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου το βράδυ θα τελεστεί Αγρυπνία.

Ιερά Μητρόπολις Βεροίας, Ναούσης
και Καμπανιας
Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής Βέροιας

ΑΓΡΥΠΝΙΑ
Την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2017 στον Ιερό Ναό 

Αγίας Παρασκευής Βέροιας και ώρα 9.00 μ.μ. θα τελεσθεί 
Ιερά Αγρυπνία επί τη εορτή του Αγίου Πορφυρίου Καυσο-
καλυβίτου.

Ακαδημαϊκοί 
Διάλογοι

Την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2017 στις 7 το απόγευμα 
στο Πνευματικό Κέντρο της Μητροπόλεως (Βενιζέλου 29, 
1ος όροφος) ομιλητής στους «Ακαδημαϊκούς Διαλόγους» 
θα είναι ο Αρχιμανδρίτης Ιερεμίας Γεωργαλής ο οποίος θα 
αναπτύξει το θέμα: «Εισαγωγή στην ορθόδοξη πνευματι-
κότητα». 

Είσοδος ελεύθερη.

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΠΑΝ. ΕΝ. ΓΟΝΕΩΝ «Η ΧΡ. ΑΓΩΓΗ»
(Γ.Ε.Χ.Α.) ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 11.30 

π.μ. στην αίθουσά μας, Αντ. Καμάρα 25, οι Σύλ-
λογοί μας, θα έχουν ομιλία με θέμα: «Ένας υ-
πουργός άγιος». Ομιλητής: Ο κ. Μάριος Δομου-
χτσής, Φιλόλογος-Θεολόγος-Ιεροκήρυξ. Σας κα-
λούμε να προσέλθετε.

Με τιμή
Τα Διοικ. Συμβούλια

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΗΣ & ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
Δ.Δ. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

Κυριακή 3 Δεκεμβρίου ώρα 17.30
Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός
Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου ώρα 07.00 έως 10.30
Όρθρος & Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία Ιερουργούντος του Σεβασμιωτά-

του Μητροπολίτου Βεροίας & Ναούσης κ.κ. Παντελεήμονος.
Ώρα 17.00
Μεθ’ εόρτιος Εσπερινός & Παράκλησις
Αγ. Μεγ. Βαρβάρας
Ώρα 18.30
Εκδήλωσις Πολιτιστικού Συλλόγου Αγ. Βαρβάρας εις την αίθουσα του Ιερού Ναού 

προς τιμήν της Αγίας.
Εις τας Ιεράς Ακολουθίας θα τεθή εις προσκύνησις απότμημα Ιερού Λειψάνου της 

Αγ. Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας.

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 3 Δε-

κεμβρίου 2017 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Αποστόλων στον Τριπό-
ταμο Ημαθίας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής του αγαπημένου 
μας γιου, αδελφού, ανηψιού 
και θείου

ΚΥΡΙΑΚΟΥ 

ΧΙΟΝΙΔΗ

και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη του να 
προσέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους 
προς το Θεό.

Η μητέρα , Ο αδελφός, 
Οι θείοι - Οι θείες

Τα ανήψια, 
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 2 Δε-

κεμβρίου 2017 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Αναργύρων Βέροιας ΕΤΗ-
ΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την α-
νάπαυση της ψυχής της αγα-
πημένης μας μητέρας, γιαγιάς 
και θείας

ΕΥΔΟΚΙΑΣ 

ΔΕΛΛΙΟΥ

και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη της να 
προσέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους 
προς το Θεό.

Τα τέκνα, 
Τα εγγόνια - Το δισέγγονο

Τα ανήψια, 
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 3 Δε-

κεμβρίου 2017 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Αντωνίου Βέροιας 40ΝΘΗ-
ΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής της αγα-
πημένης μας συζύγου, μητέ-
ρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ 

ΦΥΤΙΚΑ

και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη της να 
προσέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους 
προς το Θεό.

Ο σύζυγος, 
Τα τέκνα, Τα εγγόνια

Τα αδέλφια, Τα ανήψια, 
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Δεξίωση θα δοθεί στο cafe Le monde (Κεντρικής 129)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 3 

Δεκεμβρίου 2017 στον Ιερό 
Ναό Μητροπόλεως Βέροιας Ε-
ΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής της αγα-
πημένης μας συζύγου, αδελ-
φής και θείας

ΠΑΝΩΡΑΙΑΣ ΑΛ. 
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

(ΜΠΕΜΠΑ)
και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη της να 

προσέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους 
προς το Θεό.

Ο σύζυγος, 
Η αδελφή,Τα ανήψια, 
Οι λοιποί συγγενείς

Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού



Εκδήλωση με κύριο θέμα, τη Νεανι-
κή και τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα, 
πραγματοποίησε την Τετάρτη στην Αλε-
ξάνδρεια, ο επιμελητηριακός συνδυασμός 
“Επιχειρηματική Ανανέωση” του υποψη-
φίου προέδρου Γιώργου Μπίκα. Ήταν η 
δεύτερη θεματική εκδήλωση του συνδυ-
ασμού, μετά την εκδήλωση που έγινε στη 
Νάουσα με θέμα τον Τουρισμό και όπως 
τόνισε ο Γιώργος Μπίκας, η επιλογή των 
δύο πόλεων για τις αντίστοιχες εκδηλώ-
σεις, δείχνει τη θέληση και τον σχεδιασμό 
του συνδυασμού, να λειτουργήσει πλέον 
το Επιμελητήριο και στις περιοχές αυτές, 
να υπάρξει αποκέντρωση, να γίνει “ανοι-
χτό” για όλους, κάτι που μέχρι τώρα ήταν 
ανύπαρκτο. “Στον ίδιο σχεδιασμό μας 
-όπως τόνισε χαρακτηριστικά- εντάσσεται 
και η ίδρυση των δύο παραρτημάτων του 
Επιμελητηρίου, που προγραμματίζουμε 
άμεσα, στην Αλεξάνδρεια και στη Νάου-
σα” και εξήγησε ακριβώς τον τρόπο της 
δημιουργίας τους, διαφωνώντας εντελώς 
με το επιχείρημα κάποιων ότι “δεν χρει-
άζονται τα παρατήματα, επειδή η Βέροια 
είναι κοντά...”.

Παρόντες στην εκδήλωση της Αλε-
ξάνδρειας (που έγινε στον χώρο του 
Trocadero), εκτός από υποψήφιους και 
φίλους του συνδυασμού, ήταν εκπρό-
σωποι του εμπορικού κόσμου του Δή-
μου Αλεξάνδρειας, επαγγελματίες και 
επιχειρηματίες της περιοχής, οι οποίοι 
εκφράστηκαν με ιδιαίτερα θετικά λόγια, 
για τη δηλωμένη πρόθεση του Γιώργου 
Μπίκα και του συνδυασμού του, να απο-
κεντρώσει τη λειτουργία του Επιμελητη-
ρίου Ημαθίας. Δεσμεύτηκε μάλιστα, ότι σε 
ένα τέτοιο πλαίσιο, το Επιμελητήριο  θα 
συνεδριάζει τακτικά και εκτός Βέροιας, 
τόσο στην Αλεξάνδρεια όσο και στη Νά-
ουσα, σε συνεργασία με τους τοπικούς 
Εμπορικούς Συλλόγους, που ήδη τους 
έχει ενημερώσει σχετικά. “Τα προβλήματα 
της ημαθιώτικης περιφέρειας, σε θέματα 
αγορών, παρεμπορίουκλπ είναι πολλά 
και είναι πολύτιμη μια τέτοια συμπαρά-
σταση” τόνισαν πολλοί παριστάμενοι και 
ακολούθησε διάλογος σε σχέση με τη 
λειτουργία του Επιμελητηρίου και τις δυ-
νατότητες που έχει. Αποτέλεσμα ήταν να 
δοθούν απαντήσεις για πολλά ζητήματα 
που απασχολούν την τοπική αγορά της 
Αλεξάνδρειας, για τα οποία μέχρι σήμερα 
“δεν υπήρχε καμία ενημέρωση, διότι το 
Επιμελητήριο ήταν μακριά μας” όπως 
ειπώθηκε χαρακτηριστικά.  

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ- ΣΤΗΡΙ-
ΞΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΡΙΗΜΑΤΙ-

ΚΟΤΗΤΑΣ
Στην αρχική ομιλία του Γιώργου Μπί-

κα, για το κύριο θέμα της συνάντησης και 
σε σχέση με τη νεανική επιχειρηματικό-
τητα, ο επικεφαλής της “Επιχειρηματικής 
Ανανέωσης” ανέφερε μεταξύ άλλων: “Η 
νεανική επιχειρηματικότητα είναι πυρή-
νας ανάπτυξης για κάθε τοπική οικονο-
μία, χρειάζεται στήριξη και ενθάρρυνση 
κι αυτός πρέπει να είναι ο ρόλος του Ε-
πιμελητηρίου. Στο πλαίσιο αυτό, ο συν-
δυασμός μας έχει μια σειρά προτάσεων 
που μπορούν να λειτουργήσουν άμεσα, 
συμβουλευτικά, για τη στήριξη και για τη 
δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος 
για κάθε ιδέα νεανικής επιχειρηματικότη-
τας”. Ενώ παρουσιάζοντας τις προτάσεις 
του προγράμματος της “Επιχειρηματικής 
Ανανέωσης”, υπογράμμισε και τα εξής:

Πλήρης ενεργοποίηση της Υπηρεσίας 
μιας Στάσης. Μέσω του Επιμελητηρίου 
Ημαθίας δυνατότητα σύστασης ΟΕ, ΕΕ 
και ΙΚΕ εντός 14 ημερών, παραλαβή και 
έλεγχος δικαιολογητικών, προέλεγχος ε-
πωνυμίας και διακριτικού τίτλου, λήψη 
φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερό-
τητας, χορήγηση ΑΦΜ, καταχώρηση εται-
ρίας στο ΓΕΜΗ, δωρεάν συμβουλευτικές 
υπηρεσίες σε φορολογικά και νομικά θέ-
ματα, για την έναρξη μιας επιχείρησης. 

Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων: Πρόκει-
ται για ολοκληρωμένη δομή υποστήριξης 
νέων καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών 
και startups επιχειρήσεων (δομή ανύπαρ-
κτη σήμερα στο Επιμελητήριο Ημαθίας), 

με ισχυρή εξωστρέ-
φεια και ανάδειξη 
νέων επιχειρηματι-
κών σχημάτων, στα 
οποία παρέχονται 
εξειδικευμένες συμ-
βουλευτικές υπη-
ρεσίες, εκπαίδευση 
και κατάρτιση, κα-
θώς και ενέργειες 
δικτύωσης με δυνη-
τικούς επενδυτές. 

Δ ί κ τ υ ο  “ Ε π ι -
χειρηματικών Αγ-
γέλων”. Μια και-
ν οτ ό μ ο ς  δ ρ ά σ η 
μέσω της οποίας, 
γεφυρώνοντας τα 
ιδιωτικά επενδυτι-
κά κεφάλαια με τις 
νέες, καινοτόμες ε-
πιχειρηματικές ιδέ-
ες, σκοπεύουμε να 
δημ ιουργήσουμε 
και στην Ημαθία δί-
κτυα επιτυχημένων 
ε π ι χ ε ι ρ η μ α τ ι ώ ν , 
που ενδιαφέρονται 
να μοιραστούν την 

εμπειρία τους και να επενδύσουν σε αυ-
τές. 

Διευκόλυνση εξωστρέφειας. Ενημέρω-
ση και των νέων που θα ξεκινήσουν μια 
επιχείρηση, για ξένες αγορές, δυνατότη-
τες επενδύσεων και εμπορίου, διμερείς 
σχέσεις, καθώς και για επικείμενες εμπο-
ρικές εκθέσεις-συνέδρια στην Ελλάδα 
και στο εξωτερικό, που μπορούν να τον 
ενδιαφέρουν, για το ξεκίνημα της επιχεί-
ρησής του. 

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσι-
ών Τραπεζικού συστήματος. Καθιέρωση 
B2B (businesstobusiness) συναντήσε-
ων χρηματοικονομικών συμβούλων με 
τους νέους που θέλουν να ξεκινήσουν 
μια επιχείρηση όπως και με όλους τους 
επιχειρηματίες - μέλη μας, στα γραφεία 
του Επιμελητηρίου, για την παροχή συμ-
βουλών σε ότι αφορά τις σχέσεις τους με 
τις Τράπεζες (businessplan- διεκδικήσεις- 
αντιπαραθέσεις).

Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης 
Europe Direct: Πληροφορίες, συμβουλές 
και απαντήσεις μέσω του Επιμελητηρί-
ου, για προγράμματα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις 
νέων και υφιστάμενων επιχειρήσεων. 

Δημιουργία «έξυπνου» Internet Portal 
Επιμελητηρίου. Αναβάθμιση, εκσυγχρο-
νισμός και απλοποίηση της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας του Επιμελητηρίου Ημαθίας. 
Δωρεάν ψηφιακές υπηρεσίες στους νέ-
ους που θα ξεκινήσουν μια επιχείρηση 
όπως και σε όλα τα μέλη του Επιμελητη-
ρίου, δωρεάν λογαριασμός εταιρι-
κού e-mail και miniwebsite για κάθε 
επαγγελματία ή επιχείρηση (παλιά ή 
νέα), e-learning, ηλεκτρονικά δελτία 
προσφορών - ζητήσεων και επιχει-
ρηματικών συνεργασιών, διαγωνι-
σμοί δημοσίου και προκηρύξεις κ.α.

ΣΤΟΧΟΣ Η ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 
ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ 
ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ

 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην 

εκδήλωση και στο θέμα της Γυναι-
κείας Επιχειρηματικότητας, όπου 
ο Γιώργος Μπίκας ανέφερε μεταξύ 
άλλων: “Ο γυναικείος ρόλος στην οι-
κονομική ζωή της Ημαθίας, έχει εξε-
λιχθεί ιδιαίτερα θετικά και δυναμικά, 
μέσω του εμπορίου, των διαφόρων 
επαγγελμάτων της αγοράς και των 
επιχειρήσεων. Οι γυναίκες όλο και 
πιο συχνά βρίσκονται στην πρώτη 
γραμμή της τοπικής οικονομίας και 
το Επιμελητήριο Ημαθίας οφείλει 
να στηρίζει ουσιαστικά, τέτοιες προ-
σπάθειες”. 

Και σε σχέση με το πρόγραμ-
μα του συνδυασμού της “Επιχειρη-
ματικής Ανανέωσης” τόνισε: “Εκτός 
από όλα που προτείνουμε για τη 
νεανική επιχειρηματικότητα και για 
τη στήριξη όλων των επιχειρήσεων, 

ειδικά για τη 
γυναικεία ε-
πιχειρηματι-
κότητα, στο-
χεύουμε στη 
διευκόλυνση 
της ίδρυσης 
νέων  επ ι -
χε ιρήσεων 
από γυναίκες,  σε όλους σχεδόν τους 
τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. 
Παράλληλα ενθαρρύνουμε με ξεχωρι-
στές δράσεις την υπάρχουσα παρουσία 
των γυναικών στην αγορά. Όλα αυτά τα 
κάνουμε μέσω της δημιουργίας εξειδικευ-

μένου γραφείου (helpdesk) Γυναικείας Ε-
πιχειρηματικότητας. Με πλήρη ανάπτυξη 
εξειδικευμένων ομάδων δράσεων, για την 
υποστήριξη της Ημαθιώτικης γυναικείας 
επιχειρηματικότητας που παρουσιάζει ιδι-
αίτερη δυναμική και τη στηρίζουμε ουσια-
στικά και όχι στα λόγια”. 
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“ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ”
Αποκέντρωση και “άνοιγμα” του Επιμελητηρίου Ημαθίας,
στήριξη της νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ  ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ



Από 1.000 ευρώ θα εισπράξουν εντός των 
προσεχών ημερών 1.000 φορολογούμενοι που 
κληρώθηκαν στην 1η δημόσια φορολοταρία που 
διενήργησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσό-
δων. Στην δημόσια κλήρωση που πραγματοποι-
ήθηκε συμμετείχαν, με δεκάδες, εκατοντάδες ή 
ακόμη και με χιλιάδες λαχνούς ο καθένας, πάνω 
από 4,5 εκατομμύρια φορολογούμενοι οι οποί-
οι πραγματοποίησαν εντός του Οκτωβρίου του 
τρέχοντος έτους συναλλαγές με χρεωστικές ή 
πιστωτικές κάρτες ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα 
πληρωμής, για την αγορά αγαθών ή τη λήψη υ-
πηρεσιών. Όπως ανακοίνωσε η Α.Α.Δ.Ε., η πρώ-
τη δημόσια κλήρωση αφορούσε σε 8.254.535 
συναλλαγές, που αντιστοιχούν σε 4.556.328 ΑΦΜ 

και ήταν συνολικής αξίας 2.093.786.015,92 ευ-
ρώ. Οι λαχνοί που συμμετείχαν στην κλήρωση 
ήταν 1.074.332.777 λαχνοί.

 Πού βρίσκονται οι λαχνοί σας, 
πώς θα μάθετε αν κερδίσατε

 Οι λαχνοί με τους οποίους συμμετείχε κάθε 
φορολογούμενος (πλήθος και αριθμοσειρά) 
αναρτήθηκαν πριν την κλήρωση μέσω μιας 
νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής του συστήματος 
TAXISnet, η οποία είναι διαθέσιμη στο δικτυ-
ακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε. στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση http://www.aade.gr/menoy/meniaies-
synallages-kai-lachnoi . Μόλις εισέλθει στην 
ιστοσελίδα με τη διεύθυνση αυτή ο ενδιαφε-
ρόμενος φορολογούμενος πρέπει να «κλικά-

ρει» πάνω στην ένδειξη 
«ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡ-
ΜΟΓΗ» και στη συνέχεια, 
αφού θα έχει εισέλθει στην 
εφαρμογή με τη χρήση 
των κωδικών του, θα πρέ-
πει να «κλικάρει» πάνω 
στην ένδειξη «Εκτύπω-
ση» που βρίσκεται κάτω 
από τη φράση «Δημόσια 
κλήρωση - Συναλλαγές 
και λαχνοί». Αμέσως θα 
ανοίξει στην οθόνη του 
υπολογιστή του ένα νέο 
παράθυρο στο οποίο πα-
ρουσιάζονται τα στοιχεία 
για το πλήθος και τους 
αριθμούς των λαχνών με 
τους οποίους συμμετείχε 
στην κλήρωση καθώς ε-
πίσης και το εάν ένας από 
τους λαχνούς του κέρδισε. 
Αν δεν κέρδισε κανένας 
λαχνός, τότε κάτω από τα 
στοιχεία των λαχνών του 
εμφανίζεται με κόκκινο ο 
αριθμός 0. Κάθε φορολο-
γούμενος ο οποίος κατέχει 
λαχνό που κέρδισε θα δει 

τον αριθμό του κερδίζοντος λαχνού να αναγρά-
φεται κάτω από τα στοιχεία των λαχνών του. 
Μπορεί επίσης να πληροφορηθεί το γεγονός 
ότι ανεδείχθη νικητής και ότι δικαιούται του πο-
σού των 1.000 ευρώ, μέσω προσωποποιημένου 
μηνύματος που τού έχει σταλεί στον λογαριασμό 
του στο σύστημα TAXISnet. Το μήνυμα δεν έχει 
σταλεί με e-mail στον φορολογούμενο αλλά έχει 
αναρτηθεί ως προσωποποιημένο μήνυμα στην 
πρώτη σελίδα της φορολογικής του μερίδας στο 
σύστημα TΑΧΙSnet.

Γενικά, για να μάθει με πόσους λαχνούς συμ-
μετείχε στην κλήρωση και αν τελικά κέρδισε κά-
θε φορολογούμενος θα πρέπει να εισέλθει στο 
TAXISnet, μέσω της ιστοσελίδας www.aade.gr, 
χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης που 
έχει. Για πάρα πολλούς φορολογούμενους όμως 
τη διαδικασία αυτή θα χρειαστεί να την διεκπε-
ραιώσουν οι φοροτεχνικοί, οι οποίοι έχουν τους 
κωδικούς για να εξυπηρετούν τους φορολογου-
μένους τους σε όλες τις ηλεκτρονικές συναλλαγές 
τους μέσω ΤΑΧΙSnet. Ουσιαστικά το βάρος 
της αναζήτησης των λαχνών και των αποτελε-
σμάτων της κλήρωσης πέφτει και πάλι στους 
φοροτεχνικούς!

Από την κλήρωση προέκυψαν 1.000 λαχνοί 
σε καθέναν από τους οποίους αντιστοιχεί χρη-
ματικό έπαθλο 1.000 ευρώ. Κληρώθηκαν επί-
σης κι άλλοι 1.000 αναπληρωματικοί λαχνοί. Σε 

περίπτωση που περισσότεροι από 
έναν τυχεροί λαχνοί ανήκουν στον 
ίδιο συμμετέχοντα, αυτός δικαιούται 
το έπαθλο των 1.000 ευρώ μόνο μία 
φορά. Οι υπόλοιποι τυχεροί λαχνοί 
στην περίπτωση αυτή, αντικαθίστα-
νται από τον 1ο, τον 2ο κ.ο.κ. από 
τους αναπληρωματικούς λαχνούς.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Η αύξηση συναλλαγών με «πλα-
στικό χρήμα» έφερε επιπλέον 2 δισ. 
ευρώ έσοδα

Η αύξηση της χρήσης του πλα-
στικού χρήματος (πιστωτικές, χρε-
ωστικες, προπληρωμένες κάρτες, 

συναλλαγες e-banking) οδήγησαν στα πρώτα 
αποτελέσματα στην μάχη κατά της φοροδιαφυ-
γής, καθώς τα έσοδα από ΦΠΑ στο εννιάμηνο 
του 2017, αυξήθηκαν κατά 20% σε σχέση με την 
αντίστοιχη χρονική περίοδο του 2015 (ή κατά δύο 
δισ. ευρώ) ανέφερε η υφυπουργός Οικονομικών, 
Κατερίνα Παπανάτσιου, σε δηλώσεις της με την 
ευκαιρία της ολοκλήρωσης της πρώτης δημόσιας 
κλήρωσης

Η σημερινή κλήρωση, αποτελεί μέρος της γε-
νικότερης πολιτικής ενίσχυσης των ηλεκτρονικών 
πληρωμών, με στόχο την καταπολέμηση της 
φοροδιαφυγής, τόνισε η κ. Παπανάτσιου, επιση-
μαίνοντας ότι ο περιορισμός της φοροδιαφυγής 
είναι ο πιο ουσιαστικός τρόπος για την δικαιότερη 
κατανομή των φορολογικών βαρών.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Πιτσιλής, δι-
οικητής της ΑΑΔΕ, επεσήμανε ότι η δημόσια κλή-
ρωση αποτελεί ένα επιπλέον έμπρακτο κίνητρο 
για διαφάνεια στις συναλλαγές.

Περιηγητική Λέσχη Βέροιας
Συγκέντρωση Τροφίμων

Η Περιηγητική Λέσχη Βέροιας στα πλαίσια του Κοινωνικού και Φιλανθρω-
πικού χαρακτήρα, διοργανώνει συγκέντρωση τροφίμων, στα γραφεία της Λ. 
Ανοίξεως 90, για να τα προσφέρει στην Φιλόπτωχο Αδελφότητα Βεροίας η 

οποία προσφέρει καθημερινά 
συσσίτιο σε άπορες οικογένειες.

Η συγκέντρωση θα γίνε-
ται κάθε Δευτέρα-Τετάρτη και 
Παρασκευή και από τις ώρες 
10.30 έως 12.30 το πρωί. Τη-
λέφωνο επικοινωνίας: 23310 
25654.

Το Δ.Σ.
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1.000 ευρώ θα εισπράξουν εντός των προσεχών 
ημερών 1.000 φορολογούμενοι

Έγινε χθες η πρώτη δημόσια κλήρωση για όσους πληρώνουν  με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες



Μια επιστολή της Κίνηση Πο-
λιτών «Διεκδικώ την πόλη μου», 
που δημοσιοποιήθηκε την περα-
σμένη Τρίτη στα τοπικά ΜΜΕ σχε-
τικά με  την ένταξη της αποκατά-
στασης του Δίδυμου Λουτρού της  
Βέροιας στο χρηματοδοτικό πρό-
γραμμα δημοσίων επενδύσεων 
και την έγκριση της σχετικής πί-
στωσης, προκάλεσε την αντίδρα-
ση της Π.Ε. Ημαθίας, η οποία δια 
του Αντιπεριφερειάρχη Κώστα Κα-
λαιτζίδη, απαντάει σε σημεία του 
κειμένου και σε αναφορές  σχετικά 
με  τη χρηματοδότηση των εργα-
σιών αποκατάστασης.

Η επιστολή της Κίνηση Πολι-
τών «Διεκδικώ την πόλη μου», α-
νέφερε μεταξύ άλλων:

«….το όνειρο αυτό δεν θα μπορούσε ποτέ να γίνει εφικτό, δίχως 
την επίμονη, συστηματική και επιστημονικά άρτια πρωτοβουλία της 
Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας και των στελεχών της που σχεδίασαν 
την μελέτη, αλλά και δίχως την θέρμη, με την οποία αγκάλιασε την 
πρωτοβουλία των πολιτών και την πρόταση της ΕΦΑ Ημαθίας η Γ.Γ. του 
Υπουργείου Πολιτισμού Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη. 

Στόχος βέβαια ήταν η ένταξη του Δίδυμου Λουτρού σε χρηματο-
δοτικό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ ώστε να εξοικονομηθούν εθνικοί πόροι. 
Πλην όμως, η προσπάθεια αυτή σκόνταψε στην πεισματική και δίχως 
πειστικές εξηγήσεις άρνηση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας 
Απ. Τζιτζικώστα, αλλά και στην ολιγωρία του αντιπεριφερειάρχη Ημαθί-
ας Κώστα Καλαϊτζίδη, παρά τις αρχικές υποσχέσεις του περί επίμονης 
(μέχρι προσωπικής σύγκρουσής του με τον Περιφερειάρχη) διεκδίκη-
σης για ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ. Οι πολίτες όμως και οι κάτοικοι 
της Βέροιας απέδειξαν ότι οι κοινωνίες των πολιτών μπορούν ενωμένες 
να πετύχουν πολλά, δίχως πολιτισμικές, ιδεολογικές, πολιτικές ή μικρο-
κομματικές αγκυλώσεις, προκαταλήψεις, ιδεοληψίες και σκοπιμότητες».

   Η απάντηση του Αντιπεριφερειάρχη
 «Θα φανεί ίσως κουραστικό το να περιγράψω για μια ακόμη φορά 

το γεγονός ότι η Ημαθία, υπήρξε «πρωταθλήτρια» χρηματοδότησης του 
Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος στον τομέα του Πολιτι-
σμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Από τα εννιά έργα πολιτισμού λοιπόν του Περιφερειακού Επιχει-

ρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ με  συνολική δημόσια δαπάνη 
34.632.851€  και φορέα χρηματοδότησης  το Υπουργείο Πολιτισμού, τα 
οκτώ   συνολικής δημόσιας δαπάνης 33.619.775€ είχαν Δικαιούχο την 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας συμπεριλαμβανομένου και του Πολυκε-
ντρικού  Μουσείου Βεργίνας του οποίου Δικαιούχος είναι και η Διεύθυν-
ση Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων.

Οι σημαντικότερες παρεμβάσεις μας  σε ότι αφορά την ανάδειξη 
μνημείων  και αρχαιολογικών χώρων  είναι η  Ανάπλαση – Ανάδειξη της 
Βασιλικής Νεκρόπολης και του Ανακτόρου των Αιγών (Φάση Γ)  με συ-
νολική δημόσια δαπάνη 7.000.000€ και η Αποκατάσταση της Παλαιάς 
Μητρόπολης Βέροιας με συνολική δημόσια δαπάνη 3.506.878€.

Σε ότι αφορά την ενίσχυση των υποδομών του σύγχρονου πολιτι-
σμού, το ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ  με συνολική δημόσια 
δαπάνη 18.154.190€ αποτελεί την μεγαλύτερη παρέμβαση στην Περι-
φέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Πραγματοποιήθηκε η αποκατάσταση δυο οικιών στον αύλειο χώρο 
, πάνω στο Νοτιοανατολικό  Τμήμα της οχύρωσης της Βέροιας και δια-
μόρφωση του περιβάλλοντος χώρου τους,  συνολικής δημόσιας δαπά-
νης 1.390.042€,όπου στεγάζεται η διοίκηση της Εφορίας Αρχαιοτήτων 
Ημαθίας.

Έγινε η συντήρηση, στερέωση και αποκατάσταση του ιερού ναού 
και του αρχαιολογικού χώρου του Αγίου Παταπίου, συνολικής δημόσιας 
δαπάνης 692.666€.

Έγινε η συντήρηση και η ανάδειξη  του Αρχαίου Θεάτρου Μίεζας, 
συνολικής δημόσιας δαπάνης 698.312€.

Επίσης η  Συντήρηση – Αποκατάσταση – Ανά-
δειξη Ιερού της Μητρός των Θεών Αυτόχθονος στη 
Λευκόπετρα Βερμίου (Β Φάση), συνολικής δημόσι-
ας δαπάνης 373.730€

Και τέλος η ανάπλαση - ανάδειξη της βασιλικής 
νεκρόπολης των Αιγών, που αφορούσε την Προ-
στασία και ανάδειξη του νεκροταφείου των τύμβων 
και της ταφικής συστάδας των Τημενιδών (συστά-
δα Γ΄), συνολικής δημόσιας δαπάνης 1.804.289€.

Η προσπάθεια αυτή συνεχίζεται και  για την 
τρέχουσα προγραμματική περίοδο. 

Η  Π.Ε  Ημαθίας από την  πρώτη στιγμή υιοθέ-
τησε την αναγκαιότητα εύρεσης  χρηματοδότησης 
για την αποκατάσταση ενός ακόμα σημαντικού 
μνημείου του τόπου μας, του Οθωμανικού Λου-
τρού της Βέροιας.  Προσωπικά ο ίδιος κατέθεσα 
στο Περιφερειακό Συμβούλιο  σχετικό υπόμνημα, 
μετά από συνεργασία που υπήρξε με την Εφορία 
Αρχαιοτήτων Ημαθίας.

Οι περιορισμένοι πόροι του προγράμματος 
του νέου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ 2014-2020) της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας για έργα πολιτισμού, το 
μεγαλύτερο μέρος των οποίων δίνεται στην Ημαθία 
για την ολοκλήρωση του Μουσείου των Αιγών και 
για την ανάδειξη του Κειμηλιαρχίου της Μονής Δο-
βρά, της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης 
και Καμπανίας, οδήγησαν από την πρώτη στιγμή 
τον Περιφερειάρχη μας  Απόστολο Τζιτζικώστα, 
να ενημερώσει  την Εφορία Αρχαιοτήτων Ημαθίας, 
ότι  η μοναδική πηγή για τη χρηματοδότηση του 
έργου ήταν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
του αρμόδιου υπουργείου, του Υπουργείου Πολι-
τισμού. 

Ενώ για τη σπουδαιότητα του Μνημείου ενημε-
ρώσαμε προσωπικά  και την ίδια την Υπουργό Πο-
λιτισμού κα. Κονιόρδου, η οποία και λειτούργησε 
αποφασιστικά  για τη διασφάλιση της χρηματοδό-
τησης του έργου.

Ούτε ολιγωρίες, ούτε πεισματικές αρνήσεις υφί-
στανται, αντιθέτως υπάρχει έντονη διάθεση συνερ-
γασίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Όσοι παρουσιάζονται ως «σωτήρες» 
του τόπου μας, με επιδοκιμασίες «η-
μετέρων» , που αγγίζουν τα όρια της 
γραφικότητας, μάλλον θα πρέπει να 
αναζητήσουν αλλού «ανεμόμυλους». 
Ίσως στο αριστούργημα του Μιγκέλ 
Θερβάντες «Δον Κιχώτης».

Καλό θα είναι να έρθουν σε επαφή 
με την πραγματικότητα και να σταματή-
σουν να είναι τιμητές όσων εργάζονται 
πραγματικά για  τον πολιτισμό της Η-
μαθίας.

Όσον αφορά το ΕΣΠΑ, οι προτε-
ραιότητες των έργων που θα χρημα-
τοδοτηθούν έχουν καθοριστεί  από το 
Υπουργείο Πολιτισμού  και ήδη τα πρώ-
τα έργα έχουν ενταχθεί προς χρηματο-
δότηση.

Για τη διοίκηση της ΠΚΜ και  της 
Π.Ε Ημαθίας το βασικό θέμα είναι να προχωρήσουν και να ολοκληρω-
θούν όλα τα έργα πολιτισμού στην Περιφερειακή μας Ενότητα, τα όποια 
θα βοηθήσουν στην προσπάθεια που κάνουμε να προβάλλουμε τον 
τόπο μας, αυξάνοντας την τουριστική κίνηση σε όλες τις περιοχές της 
Ημαθίας.

Η ΠΚΜ και η Π.Ε Ημαθίας σε άριστη συνεργασία με το Υπουργείο 
Πολιτισμού, τους βουλευτές μας και όλα τα υπηρεσιακά στελέχη, αγω-
νίζονται με ευπρέπεια και ήθος  για την ανάδειξη της πολιτιστικής μας 
κληρονομιάς, μακριά από καιροσκοπισμούς, εγωισμούς και αμετροέ-
πεια. 

Κώστας Καλαϊτζίδης
Αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας»
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα 
ό τι:

Ο ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
του Δημητρίου και της Αικατερίνης, 
το γένος Μισαηλίδη, που γεννήθη-
κε στη Βέροια και κατοικεί στο Μα-
κροχώρι Ημαθίας και η ΣΙΑΚΑΒΑ-
ΡΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του Παύλου και της 
Ζουμπουλίας, το γένος Σαρηούστα, 

που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να πα-
ντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο 
Βέροιας.

Απάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας στην επιστολή 
της Κίνησης Πολιτών «Διεκδικώ την πόλη μου»:

Όσοι παρουσιάζονται ως «σωτήρες» με επιδοκιμασίες «ημετέρων», 
θα πρέπει να αναζητήσουν αλλού «ανεμόμυλους»



Μετά τη λήξη του αγώνα Φ.Α.Σ. 
ΝΑΟΥΣΑ- ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, οι προπονητές 

των δύο ομάδων και ποδοσφαιριστές 
έκαναν τις ακόλουθες δηλώσεις:

ΝίκοςΑναστασόπουλος (ΦίλιπποςΑλεξάν-

δρειας): «Έγινε ένα ματς ανάμεσα σε δύο πολύ
καλές ομάδες τουπρωταθλήματοςπουπαίζουνσε
κάθε ματς εντός ή εκτός έδρας με στόχο τη νίκη,
χωρίςσκοπιμότητες.Έγινεένακαλόπαιχνίδι,δυνα-
τό, μεπολλέςμονομαχίες.Εμείς είχαμε έναπλάνο,
το οποίο ταπαιδιά το έφεραν σεπέρας 100%με
υπομονήαπότηναρχήμέχριτοτέλοςκαιδενβγήκε
κανείς έξωαπό αυτό τοπλάνο, γι’ αυτό να δώσω
πολλά συγχαρητήρια. Νομίζω ότι είναι ένα δίκαιο
αποτέλεσμα, μοιραστήκαμε από έναν βαθμό.Μας
αφήνειόμωςμίαπικρία,γιατίείχαμεευκαιρίαμετον
Μπενίσκοναανοίξουμετοσκορστοδεύτεροημίχρο-
νοκαιμετάξέρουμεότιείναιδύσκολοσεκάθεομάδα
να αντιδράσει.Δεν μένωόμωςσε αυτό, έχει πολύ
συνέχεια ακόμα τοπρωτάθλη-
μακαιείναιέναςκαλόςβαθμός
πουμαςδίνειψυχολογίαγια τη
συνέχεια».

Δημήτρης Χριστοφορί-
δης (Φ.Α.Σ.ΝΑΟΥΣΑ):«Ήταν
ένα τοπικό ντέρμπι με μία ο-
μάδα που έχει παίκτες έμπει-
ρους,παίκτεςποιοτικούς και η
οποία παίζει καλό ποδόσφαι-
ρο.Τοπρώτοημίχρονοθεωρώ
ότι ήταν μοιρασμένο στις δύο
ομάδες, έναπαιχνίδι δύναμης,
κέντρου και διεκδικήσεων. Στο
δεύτεροημίχρονοείχαμε τηνυ-
περοχή,φτάσαμεπερισσότερες
φορέςστο επιθετικό μας τρίτο,
δεν είχαμε όμως την ενέργεια
και τηνποιότητα να φτάσουμε
στην τελική προσπάθεια που
θα μας δώσει τους βαθμούς.
Αυτάταπαιχνίδιακρίνονταιστις
λεπτομέρειες. Το αποτέλεσμα
θαμπορούσεναγύρειπροςτη
μια ή προς την άλλη πλευρά
και το αποτέλεσμα είναι δίκαιο.
Ναευχηθώκαιεγώμετησειρά
μουκαλήεπιτυχίαστηνΑλεξάν-
δρεια ναπετύχει τοστόχο της,
καλήεπιτυχίακαιστοσυνάδελ-
φο.Εμείςσυνεχίζουμεναμαζέ-
ψουμε όσο το δυνατόν περισ-
σότερους βαθμούς. Τα παιδιά
κάνουνμεγάληπροσπάθειασε
ένα δύσκολο πρωτάθλημα, ό-
που υπάρχουνσυνεχόμενες α-
γωνιστικέςΚυριακή-Τετάρτη και
δεν είναι εύκολο κάθεφορά να
είναισεμέραμεδυνάμειςκαιμε
τρεξίματα, γιατί υπάρχει η δια-
χείριση της κούρασης.Ταπαι-
διά  έχουν πάρει πάραπολλά
αγωνιστικάλεπτάσυμμετοχής».

Οιδηλώσειςτωνποδοσφαιριστών
ΔημήτρηςΔημητρίου (ΦίλιπποςΑλεξάνδρει-

ας):«Πιστεύω ότι το δίκαιο αποτέλεσμα ήταν ισο-
παλία και αν κάποια ομάδα έπρεπε να κερδίσει
πιστεύω ότι εμείς ήμασταν πιο απειλητικοί.Ήταν
όμως ένα κλασικό ματς γ’ εθνικής που παίχθηκε
στηδύναμησε ένα κακό γήπεδο.Τώρα κοιτάζουμε
πιοπέρα να βρούμε τους βαθμούς στα υπόλοιπα
παιχνίδια.Πιστεύωότι η ομάδααδικείτεπολύαπό
τηναγωνιστικήτηςθέση,γιατίανδούμεταπαιχνίδια
έναπρος ένα, ενώήμασταν καλύτεροι δενπήραμε
τουςβαθμούςπουέπρεπε,ευελπιστώότιθαβρούμε
τουςβαθμούςκαιθαεπανακάμψουμε.Συγχαρητήρια
καιστηναντίπαληομάδα,έγινεένακαλόπαιχνίδισε
αθλητικάπλαίσια,καλήσυνέχεια».

Βασίλης Γιαννόπουλος (Φ.Α.Σ. ΝΑΟΥΣΑ):
«Συγχαρητήριαστηνομάδαμου,ήταν έναδύσκολο
παιχνίδι.Θεωρώότι σταθήκαμε καλά, μπορούσαμε
ναπάρουμε και τους τρεις βαθμούς.Συγχαρητήρια
και στην αντίπαλη ομάδα και εύχομαι καλή συνέ-
χεια».

Για τη Βέροια είναι πολύ 
καθοριστικό το παιχνίδι 
του Σαββάτου με αντίπαλο 

τη Σπάρτη. «Για να αισθανόμαστε 
καλύτερα βαθμολογικά και ψυχο-
λογικά, πρέπει να κερδίσουμε», 
είπε ο Χαραλαμπίδης στους παί-
κτες του.

Ο τεχνικός της Βέροιας έχει ενδοια-
σμούςαναφορικάμεότι η ομάδα του έχει
δύοεβδομάδεςναπαίξει,ωστόσοπιστεύει
στουςπαίκτεςτου.

«Δενπρέπειναμπούμεχαλαροί,όπως
έγινεστοματςμετονΚαραϊσκάκη.Σεκάθε
παιχνίδιπρέπειναδίνουμετο100%»,τους
είπε.

ΤηνΠέμπτη (30/11) τοπρόγραμμαπε-
ριλαμβάνει dvd και ανάλυση αντιπάλου:
«Η Σπάρτη έχει παίκτες Β’ εθνικής, έχει
έμπειρουςπαίκτες, αλλά το θέμα είναι να
είμαστεκαλάεμείς»,τόνισεμεταξύτωνάλ-
λωνοκ.Χαραλαμπίδης.

Νόκάουτγιαέναμήναοτερματοφύλα-
καςΡαφαήλΣοιλεμέτζογλου

Τελειωμόδεν έχουν οι αναποδιέςστην
Βέροια. Τελευταία, τραυματίστηκε ο τερ-
ματοφύλακαςΣοϊλεμέζογλου και θα μείνει
τουλάχιστονεκτόςέναμήνα.Συγκεκριμένα
υπέστη κάταγμα τουαριστερούχεριού και
θαλείψειαπόταεπόμεναματςτηςΒέροι-
ας.

CMYKCMYK
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Ανακοινώθηκαν από την ΕΠΟ 
οι ορισμοί των διαιτητών της 
6ης αγωνιστικής της Football 

League.

Σάββατο2Δεκεμβρίου

Βέροια-Σπάρτη(15:00ΕΡΤ3)
Διαιτητής:Δραγούσης(Κιλκίς)
Βοηθοί:Στεφούλης,Μωυσιάδης(Γρεβενών)

Κυριακή3Δεκεμβρίου
Παναχαϊκή–ΔόξαΔράμας(15:00ΕΡΤ3)
Διαιτητής:Μαρκαντωνάτος(Ηλείας)
Βοηθοί:Τριανταφύλλου,Νίκα(Αρκαδίας)

Καραϊσκάκης–Αν.Καρδίτσας(15:00)
Διαιτητής:Αδαμόπουλος(Ζακύνθου)
Βοηθοί: Ψαρρής (Ζακύνθου), Τριανταφύλλου

(Αιτ/νίας)

Άρης–ΑΟΧΚισσαμικός(15:00)
Διαιτητής:Πανυτσίδης(Κοζάνης)
Βοηθοί:Τζιαμπάσης,Τζιουβάρας(Κοζάνης)

ΑπόλλωνΛάρισας-Αιγινιακός(15:00)
Διαιτητής:Δημητρόπουλος(Δυτ.Αττικής)
Βοηθοί:Φαρμάκης,Οικονόμου(Δυτ.Αττικής)

Δευτέρα4Δεκεμβρίου
Καλλιθέα–Παναιγιάλειος(15:00)
Διαιτητής:Κουναλάκης(Ηρακλείου)
Βοηθοί: Κουρέντας (Τρικάλων),Πασπάτης (Σά-

μου)

Τρίκαλα-ΑπόλλωνΠόντου(15:00)
Διαιτητής:Κιοτζένης(Ξάνθης)
Βοηθοί:Λάζαρης (Καβάλας),Παπαλίτσας (Καρ-

δίτσας)

Εργοτέλης-ΟΦΗ(17:00WebTVΕΡΤ)
Διαιτητής:Γκορτσίλας(Μακεδονίας)
Βοηθοί:Παπαδάκης,Δασκαλάκης(Ηρακλείου)

ΤοΣάββατοστις3μ.μ.Βέροια-Σπάρτη
μεδιαιτητήτονκ.Δραγούση(Κιλκίς)

Νάουσα - Φίλιππος Αλεξάνδρειας 
0- 0

ΟιΔηλώσειςτωνπροπονητώνκαιπαικτών

Απόστολος 
Χαραλαμπίδης: 
«Εμείς πρέπει να 

είμαστε καλά»
Τραυματίας

οΣοϊλεμέζογλου



Τον ΑΣ Κολινδρού υποδέχονται 
το Σάββατο (2/12) οι Αετοί 
Βέροιας, σε ένα ματς που θα 

διεξαχθεί στο ΔΑΚ «Βικέλας» και 
συγκεκριμένα στις 18.00. Η ομάδα 
του Ντάνη Τυριακίδη μετρά ένα σερί 
7 συνεχόμενων νικών και φιγουράρει 
στην πρώτη θέση της βαθμολογίας της 
Β ΕΚΑΣΚΕΜ και ευελπιστεί αν συνεχί-
σει το νικηφόρο σερί και στην αναμέ-
τρηση κόντρα στους γείτονες Πιερείς.

Ελάχιστακαιπάλιταπροβλήματαγιατους
«ασπρόμαυρους»,πουπραγματοποίησαντην
προετοιμασία τους για τοΣαββατιάτικοπαιχνίδι, το οποίο θα
είναιτοπρώτοαπότατρίαματςμεταοποίαθακλείσειτο2017
γιατηνομάδατηςΗμαθίας.

Τοπρόγραμματης8ηςαγωνιστικήςστηΒΕΚΑΣΚΕΜ
ΑτρόμητοιΝέαςΣάντας–ΜέγαςΑλέξανδροςΛεπτοκαριάς
Έργοναθλος–ΓΑΣΠΠάνθηρες
ΆθλοςΑλεξάνδρειας–ΦίλιπποςΝέαςΠέλλας

ΓΑΣΒαφύρας–ΚούπαΚιλκίς
ΑετοίΒέροιας–ΑΣΚολινδρού
ΑΚΕΠιερίας–ΑΟΚΓουμένισσας

Το σαββατοκύριακο 
25-26 Νοεμβρίου πραγ-
ματοποιήθηκαν στην 

Πτολεμαΐδα τα Masters της Γ 
Ένωσης Κεντροδυτικής Μακε-
δονίας. Σε αυτή τη διοργά-
νωση δικαίωμα συμμετοχής 
έχουν οι 4 πρώτοι /τες αθλη-
τές/τριες της Ένωσης με την 
καλύτερη Πανελλαδική κατά-

ταξη, με σκοπό την ανάδειξη 
των καλύτερων αθλητών/
τριών της κατηγορίας.

Στη διοργάνωση είχανδικαίωμασυμ-

μετοχής δύο αθλητές τουΟμίλουΑντι-
σφαίρισηςΑλέξανδροςΒέροιας η Γεωρ-
γοπούλουΝαταλία, η οποία δυστυχώς
δενμπόρεσενααγωνιστείκαιοΜιχάλης
Ανανιάδης,οοποίοςκατέβαλετην3ηθέ-
σηστηνκατηγορίαΑ16.

Ο Πρόεδρος και
τοΔ.Σ. του συλλό-
γουσυγχαίρουντους
δύο αθλητές για την
όλη πορεία τους τη
φετινή χρονιά, η ο-
ποία οδήγησε σε
αυτή τη σημαντική
διάκριση!

«Πρόκειται για το
τελευταίο τουρνουά
μιας επιτυχημένης
χρονιάςκαιμεαφορ-
μή το φινάλε ευχα-
ριστούμε θερμά και
τους γονείς όλων
των αθλητών/τριών
του συλλόγου για
τηναμέριστηστήριξη
και συμπαράστασή
τους. Τέλος, πολλά
συγχαρητήρια αξίζει
και η προπονητι-
κή ομάδα, Σταύρος
Κουκουλομάτης και
ΚορίναΠαπαδοπού-
λουγιατοεξαιρετικό
έργοπου επιτελούν
καθ όλη τη διάρκεια
του έτους»αναφέρει
η ανακοίνωση του
συλλόγου.

CMYKCMYK
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Πλούσια σε δραστηριότη-
τες είναι  για το Σαββα-
τοκύριακο τα τμήματα 

του Αγροτικού Αστέρα Αγ. Βαρ-
βάρας 

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΟΜΑΔΑ
Ηγυναικεία ομάδα τουΑγροτικούΑστέ-

ρα, αγωνίζεται τηνΚυριακή 3/12/2017στις
15:00,στογήπεδοτηςΑ’ΔΑΚΚατερίνηςμε
τηναντίστοιχηγυναικείαομάδαΝεφέλες,για
τη4ηαγωνιστικήτουπρωταθλήματοςτηςΒ´
Εθνικήςκατηγορίας.

Διαιτητήςτουαγώναορίσθηκεοκ.Χανί-
δη Ιωάννημε βοηθούς την κ.Παπαδοπού-
λουΖωήκαι τονκ.ΤυριακίδηΝικόλαο,από
τηνΕΠΣΜακεδονίας.

ΑΝΔΡΙΚΗΟΜΑΔΑ
Ηανδρική ομάδα τουΑγροτικούΑστέρα

αγωνίζεται τηνΚυριακή3/12/2017στις 15:00στο γήπεδο της
Παναγιωπούλαςμε τηναντίστοιχηομάδα τουΑριστοτέληΝά-
ουσας,γιατην7ηαγωνιστικήτηςΑ2ερασιτεχνικήςκατηγορίας
τηςΕΠΣΗμαθίας.

ΟΜΑΔΕΣΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
Παιδικότμήμα
ΤοΣάββατο 2/12/2017 τοπαιδικό τμήμα τουΑγροτικούΑ-

στέρα,αγωνίζεταιστογήπεδοτηςΑγίαςΒαρβάραςστις11:00,
με τοαντίστοιχο τμήμα τουΟλυμπιακούΝάουσας, για την6η
αγωνιστική του παιδικού πρωταθλήματος. Η συγκέντρωση
τωνπαικτώνθαγίνειστις09:45τοπρωίστογήπεδοτηςΑγίας
Βαρβάρας.

ΤμήματαΥποδομής
ΤοΣάββατο2/12/2017τατμήματαυποδομήςτηςΑκαδημίας

(προπαιδικό, τζούνιορ,προτζούνιορ-μπαμπίνο) τουΑγροτικού
Αστέρα, αγωνίζονται στις 10:30, στο γήπεδο τηςΕπισκοπής
Νάουσαςμε τααντίστοιχατμήματατης τοπικήςακαδημίαςγια
την6ηαγωνιστικήτουπρωταθλήματοςυποδομών.

Η συγκέντρωση θα γίνει στις 09:15 τοπρωί στο γήπεδο
τηςΑγίαςΒαρβάρας.Ημετακίνηση των τμημάτωνθα γίνει με
λεωφορείομεαναχώρησηστις09:30καιόσοιγονείςεπιθυμούν
μπορούννασυνοδεύσουντηναποστολή.Οιμικροίαθλητέςνα
έχουνμαζίτουςπράσινηστολή.

ΟΑγροτικόςΑστέραςκαλείτοφίλαθλοκόσμοτουΝ.Ημαθί-
αςκαι τηςγύρωπεριοχής, γιαναβοηθήσειστιςπροσπάθειες
τωνομάδων,πουαγωνίζονταιτοπροσεχέςΣαββατοκύριακο.

Στην Πτολεμαΐδα για τα 
Masters της Γ Ένωσης ο Όμιλος 

Αντισφαίρισης Αλέξανδρος

ΑθλητικέςδραστηριότητεςτουΑγρ.
ΑστέραΑγ.ΒαρβάραςτοΣαββατοκύριακο

ΕΚΑΣΚΕΜΒ΄
8η αγωνιστική για τους Αετούς Βέροιας,

εντός με Κολινδρό



12 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017www.laosnews.gr

Στον Αιγινιακό άρχισαν ήδη να 
ετοιμάζουν τα απαραίτητα έγγρα-
φα και τις αιτήσεις για την επικύ-

ρωση της μεταβίβασης. Στον Αιγινιακό 
το Κύπελλο δεν ήταν στους στόχους. 
Οι Πιερείς αποχαιρέτησαν τον θεσμό με 
τρεις ήττες, ωστόσο άλλα είναι εκείνα 
που παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον. 
Το πρώτο έχει να κάνει με την ενίσχυ-

ση της ομάδας και 
την παραμονή της 
στην κατηγορία 
και το άλλο αφορά 
την επικύρωση της 
μεταβίβασης των 
μετοχών.

ΣτονΑιγινιακό, όπως
υποστηρίζουνοιάνθρω-
ποιτου,άρχισανήδηνα
ασχολούνται και να ετοι-
μάζουν τα απαραίτητα
έγγραφα και τις αιτήσεις
για την ΕΕΑ, προκειμέ-
νου να είναι όλα νομό-
τυπα.

Μπορεί η μεταβίβα-
σητωνμετοχώναπότον
Νιώπα στους Ελληνο-
γερμανούς να έχει ήδη
ολοκληρωθεί, όπως έχει
καταγραφεί,ωστόσο θα
πρέπει να επικυρωθεί
και να «ανάψει» ταυ-
τόχρονα το «πράσινο
φως»ηΕπιτροπήΕπαγ-
γελματικούΑθλητισμού.

Οιπληροφορίες αναφέρουν ότι αρχικά ο ένας εκ
τωντριώνΕλληνογερμανώνθαπάρειστοόνοματου,
τομεγαλύτεροποσοστότωνμετοχών(σ.σ.κάπουκο-
ντάστο78%)καιστησυνέχειαθαμοιραστούν.

«Εχειπολλήδουλειά»,υποστηρίζειηνέαδιοικητι-
κήκατάστασηστηνομάδα τηςΠιερίας,αφούπρέπει
ναπροκύψει και το νέοσχήμα.Ταυτόχρονα, γίνεται
αξιολόγηση του υλικού και συνάμα από τα πρώτα
συμπεράσματαπροέκυψεότιθαχρειαστούν4-5προ-
σθήκεςέμπειρωνπαικτών.

«Προετοιμασία»ενόψειΕΕΑ
στονΑιγινιακό

Συνεχίζει την προετοιμασία του 
ο Άρης ενόψει του κυριακάτι-
κου (3/12, 15:00) ματς με τον 

ΑΟΧ/Κισσαμικό. Δίχως τους Λούκα 
Μιλούνοβιτς (διάταση στο δικέφα-
λο) και Δημήτρη Διαμαντόπουλο 
(ενοχλήσεις στη μέση), αλλά και τον 
Βαγγέλη Πλατέλλα που αποχώρησε 
προληπτικά προς το τέλος του προ-
γράμματος, διεξήχθη η προπόνηση 
του Άρη στο Δασυγένειο αθλητικό 

κέντρο.

ΗκατάστασητουΣέρβουάσουθαεπανεκτιμη-
θείτηνΠαρασκευή(1/12),ενώοΈλληναςστράι-
κερανεβάζεισυνεχώςρυθμούς.

Όσοναφορά τονΠλατέλλα, δεν ολοκλήρωσε
τοπρόγραμμα τηςΠέμπτης (30/11), λόγω ενο-
χλήσεωνστονπροσαγωγό.

Άλλωστε, δεν υπάρχει λόγος και ναπιεστεί,
καθώςέχειδηλωθείναεκτίσειτηνποινήτηςμιας
αγωνιστικής της τιμωρίας του (συμπλήρωσετέσ-
σεριςκίτρινεςκάρτες)στοπροσεχέςματςμετους
Κρητικούς.

Προβλήματα στον Άρη

Για τα θέματα που απασχολούν 
την ομάδα μίλησε ο Γενικός 
Αρχηγός της Αναγέννησης Καρ-

δίτσας, Σωκράτης Μπουντούρης. Για 
τα διοικητικά και τα αγωνιστικά της 
ΑΣΑ μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Σωκρά-
της Μπουντούρης, ζητώντας από τον 
κόσμο να κάνει υπομονή.

Αναλυτικάταόσαείπε:
Γιατιςδυσκολίεςστοξεκίνηματηςομάδας:
«Ξεκινήσαμε τη χρονιάμεπάραπολλές δυσκο-

λίες,οιοποίες,γιαναμηντοκρύβουμεσυνεχίζονται
ακόμη.Θεωρώ ότι η ομάδα έγινε ανταγωνιστική,

έχει έναν φανταστικό προπονητή, ο
οποίοςξέρειναδιαχειρίζεταιταπάντα
μέσαστο γήπεδο και έξωαπόαυτό.
Εμείς ζητάμε τον κόσμο της Καρδί-
τσας να είναι κοντάμαςσε όληαυτή
την προσπάθεια. Να το ξέρουν ότι
θα είναι αληθινή σε κάθε αγώνα. Η
Αναγέννηση έχει ψυχή, έχει δύναμη
έχεικόσμο,οοποίοςαρχίζεισιγά-σιγά
και ξαναγυρίζει στο γήπεδο και θα
ξαναγυρίσει».

Γιατηναποτελεσματικότητατης
έδραςτους:

«Αυτήτηστιγμήεκμεταλλευόμαστε
στοέπακροντηνέδραμας.Όπωςκαι
να’χειηομάδαείναινέακαιάπειρη,ε-
κτόςαπό2-3παιδιάπουέχουνπαίξει
και γνωρίζουν τη συγκεκριμένη κα-
τηγορία.Δεν είναι εύκολοαπό τημία
μέραστην άλλη να διαχειριστούν και
τα εκτός έδραςπαιχνίδια.Βήμα-βήμα
θαγινόμαστεκαλύτεροικαιθεωρώότι
θαπάρουμεκαιτααποτελέσματαπου
θέλουμεκαι εκτός.Ηομάδαθακάνει

‘διπλάστηνπορεία».

Γιαταδιοικητικά:
«Θαήθελα να κάνω έκκλησηπρος τους αρμό-

διουςπου κρατάνε την τύχη τηςομάδαςστα χέρια
τους να κάνουν ταπάνταώστε αυτή η ομάδα να
ξαναπατήσει στα πόδια της διοικητικά. Θέλουμε
ναδοθούν λύσεις εκατέρωθενδιότι αυτή τηστιγμή
υπάρχειμίαδιαδικασίααγοραπωλησίας.Θεωρώότι
πρέπειναβρεθείάμεσαλύσηκαισυνιστώυπομονή
στονκόσμογιαναδούμετιθαγίνει,όπωςκάνουμε
όλοι.Εμείςαπότηνπλευράμας,αυτόπουυποσχό-
μαστεστονκόσμοτηςΚαρδίτσαςείναιότιθαστηρί-
ξουμετηνομάδαόσομπορούμεκαιτοίδιοθέλουμε
απότονκόσμο».

Να βρεθεί άμεσα λύση
στην Αναγέννηση Καρδίτσας

Την προσεχή αναμέτρηση με 
τον Άρη σχολίασε ο ποδοσφαι-
ριστής του ΑΟΧ/Κισσαμικού, 

Δημήτρης Ντάγκρας. Ο Έλληνας άσος 
μίλησε στον «Metropolis 95.5», για 
την κυριακάτικη (3/12, 15:00) ανα-
μέτρηση με την πρώην ομάδα του, 
σχολιάζοντας και την παρουσία του 
σε αυτήν.

Αναλυτικά:
ΓιατοναγώνατουΑΟΧ/Κισσαμικούκόντραστον

Άρη: «Ξέρουμε ότι θα έρθουμε σε μια έδραπου
είναι ηπιο δύσκοληστοπρωτάθλημα και κόντρα
στηνκαλύτερηομάδα.Ερχόμαστεγιαναπάρουμε
ό,τικαλύτερομπορούμε».

Γιατηνεμπειρίατουαπότηνολιγοήμερηκαλο-
καιρινήπαρουσία τουστονΆρη και τοαναποχώ-
ρησεπικραμένος:«Δενέχωφύγειπικραμένοςαπό
τονΆρη.Μόνο καλάπράγματα μου έμειναν.Πιο
πολύ ο κόσμος και τοπάθοςπου μεταδίδει στην
ομάδα.ΕπειδήζήσαμετονΆρησεμεγάλεςστιγμές
όλοιξέρουμεότιδενπρέπειναβρίσκεταισεαυτήν
τηνκατηγορία».

Για το αν υπάρχει ενδεχόμενο επιστροφής του
στονΆρη: «Δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο, του-

λάχιστονπροςτοπαρόν.Σεκάθεπερίπτωση,ό,τι
είναιναγίνειθαγίνει,ανάλογα,βεβαίως,καιμετην
πορείατουΆρη».

Για τοπώςβλέπει τοπαιχνίδι της ομάδας του
κόντραστονΆρη: «Δεν μπορώ να κάνωπροβλέ-
ψειςούτεγιατοννικητή,ούτεγιατοσκορ.Ναγίνει
ένακαλόπαιχνίδικαιοκαλύτεροςαςκερδίσει».

«Ηκαλύτερηομάδα
τουπρωταθλήματος»

Λύθηκεησυνεργασία
τουΦΑΣΝάουσαμετονπροπονητή

ΔημήτρηΧριστοφορίδη

Με απόφαση της διοίκησης 
λύθηκε σήμερα (30-11) η 
συνεργασία του Φ.Α.Σ. ΝΑΟΥ-

ΣΑ με τον προπονητή κ. Δημήτρη Χρι-
στοφορίδη. 

ΟΦ.Α.Σ.ΝΑΟΥΣΑ, ευχαριστεί τον κ. Χριστοφο-
ρίδη για τηνπροσφορά τουστηνομάδαμαςκαι του
εύχεταικάθεεπιτυχίαστηνκαριέρατου.



Η ερευνήτρια του 
ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ Δρ. 
Παυλίνα Δρογούδη, του 
Τμήματος Φυλλοβόλων 
Οπωροφόρων Δένδρων 
Νάουσας, εκπαίδευσε 
παραγωγούς και γεω-
πόνους στην Κύπρο στο 
πλαίσιο τριήμερης κατάρ-
τισης,  που διοργάνωσε 
το Τμήμα Γεωργίας της 
Κύπρου.

Το τριήμερο σεμινάριο 
εστίασε σε θέματα  συσ-
σώρευσης ψύχους, ποι-
κιλιών, καλλιεργητικών 
πρακτικών και ίωσης σάρκα  και 
πραγματοποιήθηκε από τις 8 έως 
τις  10 Νοεμβρίου 2017 στη Λεμε-
σό στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Δράσεις επαγγελματικής κατάρ-
τισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων» 
του ΠΑΑ 2014-2020».

Κατά τη διάρκεια της τριήμερης 
εκπαίδευσης πραγματοποιήθηκαν 
δύο προφορικές παρουσιάσεις σε 
Τριμίκλινη και Αγρό, της επαρχίας 
Λεμεσού, τις οποίες παρακολούθη-
σαν μεγάλος αριθμός παραγωγών 
και γεωπόνων και έγιναν επισκέ-
ψεις σε εκμεταλλεύσεις παραγω-
γών φυλλοβόλων οπωροφόρων 
δένδρων σε διαφορετικές περιοχές 
της Κύπρου.

 Κατά τη διάρκεια των παρου-
σιάσεων αναλύθηκαν θέματα ό-
πως: α) η συσσώρευση ψύχους 
και απαιτήσεις ειδών και ποικιλιών, 
συμπτώματα ελλιπούς κάλυψης, και μέτρα αντιμε-
τώπισης, β) πρόσφατα αποτελέσματα αξιολόγησης 
χαρακτηριστικών νέων ποικιλιών ροδακινιάς, νεκτα-
ρινιάς και βερικοκιάς που πραγματοποιήθηκαν στο 
Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων, γ) νέα 
συστήματα διαμόρφωσης της κόμης, και δ) νεώτερα 
πειραματικά δεδομένα για την ίωση σάρκα, τρόποι 
μετάδοσης και αντιμετώπισης. 

Με δεδομένη τη σοβαρότητα της απειλής λόγω 
της κλιματικής αλλαγής στην αύξηση της θερμοκρα-
σίας και κατά συνέπεια τη μείωση της συσσώρευσης 
ψύχους, παράγοντας που επηρεάζει την παραγωγή 
των φυλλοβόλων οπωροφόρων δένδρων, δόθηκε 
ιδιαίτερη έμφαση στις παρουσιάσεις και συζητήθηκε 
με ενδιαφέρον με τους παρευρισκόμενους. 

Η χειμερινή περίοδο 2016-2017 ήταν ιδιαίτερα ψυ-
χρή σε Κύπρο και Ελλάδα, κάτι που όμως οδήγησε 
σε σημαντική αύξηση στις ώρες 0-7 0C μόνο σε περι-

οχές της Κύπρου, και όχι στη Νάουσα, Ημαθίας. Αυτό 
οφείλεται στο ότι θερμοκρασίες υπό του μηδενός δεν 
συνεισφέρουν στη διάσπαση του ληθάργου, και ενώ 
στη Κύπρο καταγράφηκε σημαντικός αριθμός ωρών 
με θερμοκρασία πάνω και κοντά στο μηδέν την παρα-
πάνω χειμερινή περίοδο, στη Νάουσα καταγράφηκαν 
πολλές ώρες υπό του μηδενός. Τονίστηκε η ανάγκη 
μελέτης και δημιουργίας πινάκων κατάλληλων ποικι-
λιών και ειδών για καλλιέργεια σε περιοχές με διαφο-
ρετικό κλίμα σε Ελλάδα και Κύπρο. 

Να σημειωθεί πως στην Κύπρο επιτελείται ση-
μαντικό έργο μεταφοράς τεχνογνωσίας και παροχής 
υπηρεσιών σε παραγωγούς από Λειτουργούς Γεωρ-
γίας, οι οποίοι παρέχουν πλήθος υπηρεσιών, όπως 
επισκέψεις σε εκμεταλλεύσεις, συμβουλευτικές υπη-
ρεσίες για καλλιεργητικές φροντίδες, αναλύσεις εδά-
φους, νερού, υπηρεσίες φυτοπροστασίας με αναλύ-
σεις φυτοϋγείας και άλλα. Τέλος, κατά τη διάρκεια της 

επίσκεψης στην Κύπρο πραγματοποιήθηκαν 
συναντήσεις με τη Διευθύντρια του Τμήματος 
Γεωργίας Δρ. Α. Γεωργίου, καθώς και ερευνη-
τές από το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών Κύ-
πρου όπου συζητήθηκαν θέματα μελλοντικής 
συνεργασίας.
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Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 24/11/17 
η προγραμματισμένη Ανοιχτή Συνάντηση Αυτο-
μόρφωσης στο Σύλλογο Βλάχων Βέροιας. Την 
εισήγηση του θέματος «Το Κουτσοβλαχικό ζήτημα 
το 19ο και 20ο αιώνα. Η πορεία προς το Ιραδέ 
του 1905» έκανε ο ιστορικός, με μεταπτυχιακές 
σπουδές στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του 
ΑΠΘ,  Γάππας Χαράλαμπος.     Ο εισηγητής, με 
λόγο σαφή και αποδεικτικό, καθήλωσε κυριολεκτι-
κά το πολυπληθές ακροατήριο. Αξιοποιώντας αξι-
όπιστες πηγές και πλούσια βιβλιογραφία παρου-
σίασε με εναργή τρόπο την πορεία του βλαχικού 
ζητήματος ως το   Ιραδέτου 1905.

Οι ερωτήσεις που τέθηκαν και οι απαντήσεις 
που δόθηκαν, καθώς και οι τοποθετήσεις σε επι-
μέρους ζητήματα συνέβαλαν ώστε να διευκρινι-
στούν όλες σχεδόν οι πτυχές του θέματος.

Με αυτή την εισήγηση, την 5η στη  σειρά, 
ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία  ο πρώτος 
κύκλος των Ανοιχτών Συναντήσεων Αυτομόρφω-
σης, μια δράση πραγματικά πρωτοποριακή. Εί-
χαν προηγηθεί οι δύο εισηγήσεις του φιλόλογου, 
πρώην προέδρου του Συλλόγου, Τάκη Γκαλαΐτση, 

η πρώτη (6-10-2017) με θέμα « ΗΙστορική δια-
δρομή των Βλάχων »   και η δεύτερη (20/10/’17)  
με θέμα « Η βλάχικη γλώσσα: Ιστορική διαδρομή 
και σημερινή κατάσταση », καθώς και η εισήγη-
ση  (3/11/’17)  της Αναστασίας Γ. Ταναμπάση, 
διδάκτορος ιστορίας στο πανεπιστήμιο Δυτικής 
Μακεδονίας  με θέμα « Νοέμβριος 1940: εξορία ή 
πρώτη γραμμή στο μέτωπο; » και την Παρασκευή 
(10/11/’17) η εισήγηση της φιλολόγου, πρώην  συ-
ντονίστριας εκπαίδευσης προσφύγων Βέροιας και 
νυν προέδρου της Ε.Μ.Ι.Π.Η. Ολυμπίας Μπέτσα 
με θέμα « Κοινωνία-Ετερότητα κι Εκπαίδευση. Το 
παράδειγμα του βλαχόφωνου πληθυσμού της Ελ-
λάδας».Οι Ανοιχτές  Συναντήσεις Αυτομόρφωσης, 
σ’ ένα  δεύτερο κύκλο, θα συνεχιστούν με τη νέα 
χρονιά, αφού βέβαια μεσολαβήσει η Εκλογοαπο-
λογιστική Συνέλευση του Συλλόγου, την Κυριακή  
10-12-2017. 

      Από τον Σύλλογο υπενθυμίζεται ότι όποιος 
ενδιαφέρεται να κάνει κάποια εισήγηση στο δεύτε-
ρο κύκλο να το δηλώσει στο Δ/Σ του Συλλόγου για 
τον έγκαιρο προγραμματισμό.

Σύλλογος Βλάχων Βέροιας
Ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος 

των Ανοιχτών Συναντήσεων Αυτομόρφωσης

ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ
Εκπαιδεύσεις παραγωγών 
σε περιοχές καλλιέργειας 

πυρηνοκάρπων της Κύπρου

 Επισκέψεις σε παραγωγούς
 και παρουσίαση στον Αγρό Πιτσιλιάς.
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Νοέμβριος 2017 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό27-11-2017 μέχρι3-12-
2017 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

Τηλ.κέντρο 2331350100 
ΓραφείοΑντιπεριφερειάρχη 2331350102
Πυροσβεστική, 23310199,2331068.400 
Νοσοκομείο, 2331351.100
ΕΚΑΒ 166 
ΔΕΥΑΒ 2331078.824
ΔΕΥΑΒΒλάβες 2331021.814
ΔΕΔΔΗΕ(βλάβες)απόσταθερό 1050
ΔΕΔΔΗΕ(βλάβες)σταθερόκαικινητό
 2331021111
ΔΕΔΔΗΕ(λοιπέςυπηρ.) 2331074800 
ΟΤΕΒλάβες 121κλήσηαπόσταθερό
ΟΤΕΒλάβες 13888κλήσηαπόκινητό
ΚΤΕΛ(Υπεραστικά) 2331022.342
ΚΤΕΛ 14505 
ΚΤΕΛ(Αστικά) 2331022.282 
ΟΣΕ 2331024.444 
ΕΛΤΑ 2331020664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ 2331062.555-2331062.666 
ΤΑΞΙ(πιάτσαΚΤΕΛ) 23310-75151
ΔΟΥΒΕΡΟΙΑΣ(Γραμματεία) 2331353124
 2331353125
ΤΕΛΕΤΩΝΚΥΠΡΑΙΟΥ 2331070.050
ΤΕΛΕΤΩΝΓ.ΚΟΥΡΕΑ 2331074222
ΤΕΛΕΤΩΝΚΙΡΚΜΑΛΗΑΙΚ. 2331059003
ΤΕΛΕΤΩΝΑΦΟΙΓΕΩΡΓΙΑΔΗ 2331067400
ΤΕΛΕΤΩΝΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 2331071414
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 2331024891,2331023322
Α’ΚΑΠΗ 2331028.664 
Β’ΚΑΠΗ 2331021.286
ΔασαρχείοΒέροιας 231330-9636έως9640
και231330-9642έως9650
Δ/νσηΔασών 2331026385,26394
Δ/νσηΥγείας-Πρόνοιας 2331078296,78297
ΤμήμαΣυγκοινωνιών: 2331353416,7
Τελωνείο 2331072.256 
ΙδιωτικόΚΤΕΟHELLAS
(ΠολυκλαδικάΛύκεια) 2331060.066
ΙδιωτικόΚΤΕΟΒέροιας(Μακροχώρι) 2331043.333
Β’Σ.Σ.τηλ.κέντρο 2331032.611
ΣτρατολογικόΓραφείο 2310894463,
 2310894562 
ΟΑΕΔ 2331026.888 
Οργ.ΕργατικήςΚατοικίας 2331073353
Εθν.Οργαν.Πρόνοιας 2331024.598 
ΤΟΕΒ 2331024.669 
"Πρωτοβουλίαγιατοπαιδί" 2331072303
(Κέντροαναφοράςπεριστατικού)
Δημ.ΒιβλΖωγιοπούλου» 2331024.879 
ΑλσοςΠαπάγου 2331072.654 
I.Mητρόπολη 2331022270
ΔΗΠΕΘΕ 2331078140
ΚΕΠΑ(ΧΩΡΟΣΤΕΧΝΩΝ) 2331078100
ΟδικήΒοήθεια
HELLASSERVICE 2331060919
ΟδικήΒοήθειαEXPRESSSERVICE 1154
ΟδικήΒοήθειαINTERAMERICAN 168

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΔ/ΝΣΗΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθυντής: 2331072.222,76.615
Α’Υποδ/ντής: 2331020.240,76.612
Β’Υποδ/ντής: 2331076.611
Υπασπιστής: 2331076.610,76.613
ΚέντροΆμεσηςΕπέμβασης:100,
 2331025.197,76.625FAX:23.333

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΤΜΗΜΑΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:. . . . . . . . . . . . 2331070.655,2331076.645
Υποδιοικητής: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.642
Αξ/κόςΥπηρεσίας: . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.643
Γραμματεία: . . . . . . . . . . 2331076.646,2331076.647

ΤΜΗΜΑΑΣΦΑΛΕΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:. . . . . . . . . . . . 2331070.588,2331076.655
Υποδιοικητής: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.658
Αξ/κόςΥπηρεσίας: . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.653
Γραμματεία: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.656
ΓραφείοΑλλοδαπών: . . . . . . . . . . . . . . 2331076.657

ΤΜΗΜΑΤΡΟΧΑΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:. . . . . . . . . . . . 2331071.071,2331076.665
Υποδιοικητής: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.667
Αξ/κόςΥπηρεσίας: . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.669
Γραμματεία: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.663
Γραμ.(Μοτοποδήλατα): . . . . . . . . . . . . 2331076.664
ΤμήμαΣυνοριακήςΦύλαξηςΓεωργιανών. . . .2331098000

Δήμος Βέροιας Δημοτική Ενότητα Βέροιας
ΓραφείοΔημάρχου: . . . . . . . . . . . . . . . . .2331350505
ΑντιδήμαρχοςΑνάπτυξηςκαιΟικονομικών: . .2331350632
ΤμήμαΚαθαριότητας-Ανακυκλώσιμωνυλικών . . . . .

2331350634,2331350595
ΤμήμαΠράσινου-Δασών. . . . . . . . . . . . .2331350606
ΑντιδήμαρχοςΚαθαριότητας: . . . . . . . . .2331350618
ΑντιδήμαρχοςΠαιδείας: . . . . . . . . . . . . . 2331353511
ΠρόεδροςΔημοτικούΣυμβουλίου: . . . . .2331350536
ΓραφείοΔημοτολογίων:. . . . . . . . . . . . . .2331350550
ΓραφείοΛηξιαρχείου: . . . . . . . . . . . . . . .2331350546
ΓραφείοΔημοτικούΣυμβουλίου: . . . . . . .2331350529
ΓραφΑδειώνΚαταστημάτων: . . . . . . . . .2331350564
Κ.Ε.Π.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2331350000
ΔημοτικήΑστυνομία . . . . . . . . . . . . . . . .2331350610

Δήμος Νάουσας  Δημοτική Ενότητα Νάουσας
Δημαρχείο:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2332350300
Fax:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2332024260
ΚΕΠ: . . . . . . . . . . . . 2332350000,2332350011,
2332350015,2332350016

Δήμος Αλεξάνδρειας
ΔημαρχείοΑλεξάνδρειας: . . . . . . . . . . .2333350100
Δημοτολόγιο. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2333350150
Ληξιιαρχείο. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2333350130
Πρωτόκολλο. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2333350151
ΔιεύθυνσηΔιοικ.Υπηρεσιών. . . . . . . . . .2333350144
ΓραφείοΠροσωπικού. . . . . . . . . . . . . . . .2333350122
ΓραφείοΔημ.Συμβουλίου . . . . . . . . . . . .2333350142

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

Από τοΚΤΕΛΝ.Ημαθίας ανακοινώνεται ότι το
νέο πρόγραμμα δρομολογίων απόΘεσσαλονίκη
προςΒέροιαδιαμορφώθηκεωςεξής:

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

Λουδίας,Αλεξάνδρεια,Βρυσάκι,Καμποχώρι,Καλο-
χώρι,Καβάσιλα,Σταυρός,Μακροχώρι

Προορισμός:Βέροια
5:35,6:45,7:30,8:15,9:15,10:45,12:3013:45,

14:45,15:45,16:45,17:45,18:45,20:15,21:30
ΤαχείεςΘεσσαλονίκη–Βέροια–Νάουσακα-

θημερινέςαπόΔευτέραμέχριΠαρασκευή
Πρόγραμμαδρομολογίων
6:15, 8:15, 9:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15,

14:15,15:15,16:15,17:15,18:15,19:15,20:45
Βέροια-Θεσσαλονίκηόλαταδρομολόγια
Αφετηρία:Βέροια
Ενδιάμεσοισταθμοίμη ταχείας: Μακροχώρι,

Σταυρός,Καβάσιλα,Καλοχώρι,Καμποχώρι,Βρυσά-
κι,Αλεξάνδρεια,Λουδίας,Χαλκηδώνα,Σίνδος

ΕνδιάμεσοιΣταθμοί ταχείας:Κουλούρα,Νησέ-
λι,Κλειδί,ΔιόδιαΜαλγάρων

Προορισμός:Θεσσαλονίκη
ΑπόΔευτέραέωςΠαρασκευή
5:30, 6:20, 6:30 ΤΑΧΕΙΑ, 7:00 ΤΑΧΕΙΑ, 7:15,

7:45ΤΑΧΕΙΑ, 8:00, 8:45ΤΑΧΕΙΑ, 9:00, 9:45ΤΑ-
ΧΕΙΑ, 10:30, 10:45ΤΑΧΕΙΑ, 11:45ΤΑΧΕΙΑ, 12:00,
12:45ΤΑΧΕΙΑ, 13:00, 13:45ΤΑΧΕΙΑ, 14:00, 14:45
ΤΑΧΕΙΑ, 15:00, 15:45ΤΑΧΕΙΑ, 16:00, 16:45ΤΑ-
ΧΕΙΑ, 17:00, 17:45ΤΑΧΕΙΑ, 18:15, 19:30ΤΑΧΕΙΑ,
19:45,20:45,21:30

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΣΑΒΒΑΤΟΥ
Βέροια–Θεσσαλονίκη6:45Δ,7:45T,8:00,8:45T

,9:30,9:45T,10:30,11:30, 11:45T,12:30,13:30,13:45T,
1 4 : 3 0 , 1 4 : 4 5 T , 1 5 : 3 0 , 1 6 : 3 0 ,  1 7 : 3 0 ,
17:45T,18:30,19:30T,20:00,21:30

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ–ΒΕΡΟΙΑ: 7:00,8:30, 9:15T,10:00,1
0:15T,11:00,11:15T, 12:00,13:00,13:15T,14:00,15:00
1 5 : 1 5 T , 1 6 : 0 0 , 1 6 : 1 5 T , 1 7 : 0 0 , 1 8 : 0 0
19:00,19:15T,20:15,20:45T,21:30

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΥΡΙΑΚΩΝ
ΒΕΡΟΙΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 6:30, 8:00, 9:30,  10:30,

11:30, 12:30,  13:30, 14:30, 15:30Τ,  16:30,17:30Τ,
18:30,19:30Τ,20:30,21:30

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ–ΒΕΡΟΙΑ: 7:00, 8:00, 9:30, 11:00,
12:00,13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00Τ, 18:00,
19:00Τ,20:15,21:00Τ,21:30

Γιαπληροφορίες το επιβατικό κοινό μπορεί να
απευθύνεται:ΣχετικάμεταδρομολόγιαΒέροιας-Θεσ-
σαλονίκηςκαιαντίστροφαστοτηλέφωνο23310-22342

Σχετικά με τα τοπικά δρομολόγιαστο τηλέφωνο
23310-23334Επίσης, γιαόλα ταδρομολόγια,όπως
καιάλλεςπληροφορίεςστην ιστοσελίδα τουυπερα-
στικού ΚΤΕΛΝ.Ημαθίαςwww.ktelimathias.gr και
www.ktel-imathias.gr

Η Τακτική Σύ-
νοδος των Ευρω-
παϊκώνΕθνικών Ι-
ατρικώνΣυλλόγων
(CPME) πραγμα-
τοποιήθηκε στις
Βρυξέλλες με την
συμμετοχή Αντι-
προσωπειών από
τους Εθνικούς Ια-
τρικούςΣυλλόγους
τωνκρατώνμελών
της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, Παρα-
τηρητών από Ε-
θνικούς Ιατρικούς
Συλλόγους τρίτων
χωρών και  Εκ-
προσώπων από
άλλεςΕυρωπαϊκές
ΙατρικέςΟργανώσεις,όπωςΑΕΜΗ,FEMS,PWG,
UEMS,WHOκαιEANA.

ΣτηνΑντιπροσωπείατουΠανελληνίουΙατρικού
Συλλόγου,στηΣύνοδοτηςCPMEσυμμετείχανως
ΕπικεφαλήςοΑναστάσιοςΒασιάδης (Ημαθία) και
οι ΒλαδίμηροςΠαναγιωτίδης (Κιλκίς), Γρηγόριος
Ροκαδάκης (Ηράκλειο) και ΜαρίλυΠασακιώτου
(Θεσσαλονίκη).

Στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης της
CPME, με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των Ια-
τρικώνΕθνικώνΑντιπροσωπειών τηςΕυρώπης,
εκλέχτηκεωςΑντιπρόεδροςτηςCPMEοΑναστά-
σιοςΒασιάδης,πράγματοοποίοαποτελείγενική
αναγνώρισητουέργουτηςΕλληνικήςΑντιπροσω-
πείας.

Κατά  τις διαδικασίες της Συνόδουπουπερι-
λάμβαναν, την ΣτρογγύληΤράπεζα  τωνΠροέ-
δρωνΕθνικώνΙατρικώνΣυλλόγωνκαιτωνΕπικε-
φαλής τωνΕθνικώνΑντιπροσωπειών, τιςπαρου-
σιάσεις τωνΕθνικώνΑναφορών, τιςσυνεδριάσεις
τωνΟμάδωνΕργασίαςκαιτηνΓενικήΣυνέλευση,

παρουσιάστηκαν ταεπίκαιραζη-
τήματαΥγείας στην Ελλάδα που εγείρονται εις
βάροςτηςΠερίθαλψηςτωνπολιτώνκαιειςβάρος
του ΙατρικούΕπαγγέλματος,όπωςέχουνεξελιχτεί
μέχρισήμερα.

Μεταξύάλλων ειδικότερες αναφορές επιφυλά-
χτηκαν  για τηνμεγάληυποβάθμιση τωνΔημόσι-
ωνΜονάδωνΠρωτοβάθμιαςΦροντίδαςΥγείας,
με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται υπέρμετρα τα
νοσοκομεία τα οποία είναι υποστελεχωμένα, τα
μεγάλαπρόστιμαπου επιβάλλονταιστηνΕλλάδα
λόγω τηςμη τήρησης της  48ωρης εβδομαδιαίας
απασχόλησης των ιατρών εξαιτίας της μεγάλης
αύξησης τουπροσερχόμενου  αριθμούασθενών,
με συνέπεια τον γνωστό νόμο για την μείωση
τωνωρών εργασίαςπουπροκάλεσε μεγάλες α-
ντιδράσεις, στην αυθαιρεσία της φαρμακευτικής
πολιτικήςπουθέτεισεκίνδυνοτηνδημόσιαυγεία,
τις αυθαίρετες απομειώσεις των αμοιβών των
ελευθεροεπαγγελματιών ιατρών και των ιατρικών
εργαστηρίων τα οποία με τις πρακτικές rebate
καιclowbackοδηγούνταισεκατάργησηκαιστην
ανεπάρκειατουσυστήματοςτηςηλεκτρονικήςσυ-

νταγογράφησης.Αντικείμεναπαρεμβάσεων απε-
τέλεσανοι επικαιρότητες τηςΑναλογικότητας των
ΕπαγγελμάτωνΥγείας, τα ΙατρικάΕπαγγελματικά
Προσόντα,ταζητήματαΔιατροφήςκαιΦυσικήςΆ-
σκησης,οιΕμβολιασμοίκαιηΥγείατωνΠροσφύ-
γων. Για τοπροσφυγικό ζήτημαπαρουσιάστηκαν
τααποτελέσματαέρευναςπουπραγματοποίησεη
ορισθείσα ΟμάδαΕργασίαςυπότηνοργανωτική
ευθύνητηςΕλληνικήςΑντιπροσωπείας.

ΟΕπικεφαλής τηςΕλληνικήςΑντιπροσωπείας
Α.Βασιάδηςπροχώρησεσεκατάθεσηπροτάσεων
σύμφωναμε τις θέσεις τουΠανελλήνιου Ιατρικού
Συλλόγουκαιεισηγήθηκετηνδιαμόρφωσηενιαίας
ευρωπαϊκήςπολιτικής η οποία θα ενσωματωθεί
στονομικόπλαίσιο κάθεκράτουςμέλους τηςΕυ-
ρωπαϊκήςΈνωσης.

Στο περιθώριο της Συνόδου πραγματοποιή-
θηκαν επί μέρουςσυναντήσεις συνεργασίας της
ΕλληνικήςΑντιπροσωπείας με τοΠροεδρείο της
CPME,με εκπροσώπουςΕυρωπαϊκών  Ιατρικών
Συλλόγωνκαι ΙατρικώνΣυλλόγωνΤρίτωνΧωρών
πουπαρευρέθησανωςπαρατηρητές και με εκ-
προσώπουςτωνΕυρωπαϊκώνΙατρικώνΕνώσεων.

ΤαεπίκαιραζητήματαυγείαςκαιτοπροσφυγικόστηνΣύνοδο
τωνΕθνικώνΙατρικώνΣυλλόγωντηςΕυρώπηςστιςΒρυξέλλες

O Αναστάσιος Βασιάδης εξελέγη Αντιπρόεδρος της CPME

Φαρμακεία
Παρασκευή 1-12-2017

13:30-17:00ΜΠΟΥΛΑΣΙ-
ΚΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΕΝΤΡΙ-
ΚΗΣ117ΚΑΙΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟΥΓΩΝΙΑ23310-60340

20:30-01:00+διαν.ΝΙΚΟ-
ΛΑΪΔΗΣΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΑΡΑ-
ΤΑΣΟΥ19 (κοντάστο6οΔη-
μοτικόσχολείο)23310-66755

Η Ελληνική Αντιπροσωπεία
στην αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης

Ο Α. Βασιάδης
στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης της CPME



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΖΗΤΩ για αγορά δι-
αμέρισμα από 80 έως
90 τ.μ., σε οικοδομή έ-
ως 20ετίας, από ιδιώτη,
στιςπεριοχές:Καλλιθέα,
Προμηθέας ήΑνοίξεως,

από 2ο όρ. και πάνω.
Τηλ.: 23310 43365 &
6946765029.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ από ιδιώτη
καινούργιο κατάστημα45
τ.μ.στοκέντροτηςΒέροι-
ας(Κεντρική5-δίπλαστο
Επιμελητήριο),μεπατάρι
30τ.μ.,αυτόνομηθέρμαν-
σηκαιθέσηπάρκιγκ.Τηλ.:
6936870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  χωράφι
12 στρ. στο δρόμο Βέ-
ροια-Λαζοχώρι,σεπαρα-
γωγήρόδια 8 ετών, 960

δένδρα, με 25 τόνους
παραγωγής, περίφραξη,
νερό.Τηλ.:6984704671.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  αγρός
με ροδάκινα και πομώ-
να στην άσφαλτο 7.500
τ .μ. ,  κοντά στην.Αγ.
Μαρίνα και Αγ. Γεώρ-
γιο. Τηλ.: 6945 122583
Euromesitiki.

ΠΩΛΕΙΤΑΙφάρμαμερο-
δακινιές(δένδρα7ετίας)με
πομώνα,εκτάσεως10.500
τ.μ.εντόςσυνοικισμούΚυ-
δωνοχωρίου(ΜΟΥΣΤΑΛΙ).
Τηλ. επικοινωνίας: 23310
23184,6976631156,6977
511373.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΑΝΟΙΞΕΩΣ 74, ενοι-
κιάζεται διαμέρισμα 55
τ.μ., 3ος όρ., κεντρική
θέρμανση,πάρκιγκ,ηλι-
ακό.Τηλ.:2331051102.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δια-
μέρισμα 65 τ.μ. στο κέ-
ντροτηςΒέροιας,πάρο-
δοςΜερκουρίου Καρα-
κωστή 1, 1ος όροφος,
σαλόνι, κουζινα, δωμά-
τιο,W.C.-μπάνιο, χωλ,
μπαλκόνι, με αυτόνομη
θέρμανση. Πληρ. τηλ.:
23310 65745 & 6976
688462.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΑΠΟΘΗΚΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-
ΓΡΑΦΕΙΑ-
ΓΚΑΡΑΖ-
ΧΩΡΑΦΙΑ

ΣΤΟ ΡΕΤΙΡΕ  της
πολυκατοικίας Παστέρ
8 στη Βέροια, ενοικι-
ά ζ ε τα ι  γκαρσον ι έρα
1ΔΧΛΚ, επιπλωμένη
και έχει εγκατάσταση
γραμμή Internet,  κε-
ντρική θέρμανση, T.V.,
κλιματιστικό, ηλ. κουζι-
νάκι με φούρνο, ψυγείο
κ.λπ.Πληρ. τηλ.:23310
24939,6973015833.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ολο-
καίνουργιο studio35 τ.μ.
πλήρως επιπλωμένο και
εξοπλισμένομε τηλεόρα-
ση, κλιματισμό, ηλ. θερ-
μοσίφωνα,Wi-Fi, θέση
πάρκιγκκαιπλυντήριοσε
νεόδμητη οικοδομή, στο
κέντροτηςΒέροιας.Πλη-

ροφορίεςστο τηλ : 6948
457059.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙπρώ-

ην εξουσιοδοτημένο συ-
νεργείο OPEL, πλήρως
εξοπλισμένο, με πολύ
καλό ενοίκιο.Τηλ.: 6944
860080.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ψητοπω-
λείοστηΒέροια, μεστα-
θερήπελατεία.Τηλ.:6942
424470.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την
εταιρία Ολύμπια Γη, με
έδρα τοΔιαβατό, κοπέλα
για το λογιστήριο. Τηλ.:
6987 791718 & 23310
41499.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  κυρία ή

κύριος για φροντίδα και
περιποίηση ηλικιωμέ-
νου. Τηλ.: 23310 25176
&6998027956.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο α-
πό εταιρία αυτοκινήτων
για το τμήμα ανταλλα-
κτικών με πολύ καλή
γνώση Η/Υ, αγγλικών
και γνώσεις μηχανολο-
γίας.Τηλ.:2331062780
&6978770066.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από κρεο-
πωλείοστηΒέροια,κρεο-
πώληςγιαπλήρηεργασία.
Τηλ. επικοινωνίας: 23320
41875/42608.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νοσηλευ-
τήςγιαΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗκαι
φροντίδα κυρίας με σο-
βαρόκινητικόπρόβλημα,
μεκαροτσάκιμεταφορικό
μέσοθαεκτιμηθεί.Τηλε-
πικ.6953010340.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ επι-
χείρηση καφέ-μπαρ

επίτηςοδούΕληάς

πλήρως  εξοπλ ι -

σμένη. Τηλ.: 6945

013461.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χω-
ράφι 10.300 τ.μ.
στο Μακροχώρι,
τοποθεσία «Βάλ-
τος»κοντάστοΑ-
ντλιοστάσιο.Τηλ.:
2331024097.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ οδηγοί λεωφορείου για τη Γερ-
μανία για εργασία και διαμονή.Προϋποθέσεις,
λίγα Γερμανικά, δίπλωμαοδήγησης λεωφορείου
με ταΜοντούλ, αξιότιμος μισθός και μπόνους,
εξειδίκευση Γερμανικώνπάνωστη δουλειά και
συνοδεία και βοήθεια σε υπηρεσίες και εύρεση
κατοικίας. Επικοινωνία: 004915128934337& e-
mail:stavros_karipidis@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός φαρμακείου με πιστο-
ποίηση και εμπειρία.Αποστολή βιογραφικών:
aggeliesfarmakeiou@gmail.com.
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ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟ-
ΤΩΝ ζητείται άνδρας
από 22 έως 40 ετών,
δίπλωμα οδήγησης Γ΄
κατηγορίας, γνώστης
χειρισμού κλαρκ. Τηλ.:
επ ικο ι νων ίας :  6976
777999.

ΑΠΟΕΜΠΟΡΙΚΗΕ-
ΤΑΙΡΙΑζητείταικύριοςά-
νωτων30ετώνμεάνεση
λόγου και ευχέρεια στις
δημόσιεςσχέσειςναανα-
λάβει εταιρία στοΝομό.
Τηλ.: 6934 888738 κος
Κώστας.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  κοπέλα
για εργασία σε sport
cafe σαν σερβιτόρα για
πρωινή ή απογευματι-
νή εργασία, στο κέντρο
τηςΒέροιας.Τηλ.: 6998
027990.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  κοπέλα
με μεταφορικό μέσο για
καφέουζερίστοΜακρο-
χώρι απέναντι από το
παλιόκρατικόΚΤΕΟ,για
απογευματινέςώρεςαπό
4.00μ.μ. έως01.00μ.μ.
Τηλ.:6977755040,6983
469968&2331041541.

ZHTEITAI  κοπέλα
για εργαστήριο ζαχαρο-
πλαστικής στη Βέροια.
Ηλικία από 25-35 ετών,
ελληνίδα.Οποιαδήποτε
εμπειρίαθαληφθείυπό-
ψιν.Τηλ.: 2331022174,
ώρες για πληροφορίες
8.00-13.00.

ΑΠΟΤΟΨΗΤΟΠΩ-
ΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΗΣ ζητού-
νται κοπέλες για εργα-
σία.Τηλ.: 6984472747,
κοςΓιώργος.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ κυρία

μονογονικής οικογένει-
ας, ζητάει εργασία, για
φύλαξηηλικιωμένων και
καθαρισμόσπιτιών.Τηλ.
εφωνο:6999262565.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει
τηνπεριποίησηκαιφρο-
ντίδα εντός του δικού
της σπιτιού στη Νάου-
σα, ηλικιωμένης κυρίας.
Τηλ.:2332023475.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει
τη φύλαξη και περιποί-
ηση ηλικιωμένων σε
24ωρηβάση.Τηλ:6993
678697&6947705456.

ΚΥΡΙΑ ζητεί εργα-
σίαγιαφύλαξημωρούή
καθαρίστριασεσπίτι και
γραφεία.Τηλ. επικοινωνί-
ας:2331073642.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει
την φροντίδα ηλικιωμέ-
νων & καθαρισμα σπι-
τιών,γραφείωνκαισκά-
λες.Τηλ.:6946479828.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ,πτυχι-

ούχοςΑΠΘμεειδικότη-

www.laosnews.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ73τμΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ2ΔΣΚΧΛΚ.ΚΕΝΤΡΟ€30.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ105τμΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ2ΔΣΚΧΛΚΑΠΟΘΗΚΗ,ΑΤΟΜ.
ΛΕΒΗΤΑ,ΗΛΙΑΚΟ,ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ,ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ.ΤΙΜΗΕΥΚΑΙΡΙΑΣΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ87 τμ 3ΔΣΚ-
ΧΛΚ.1ΟςΟΡΟΦΟΣΚΕΝΤΡΟ€35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ90 τμ 3ΔΣΚ-
ΧΛΚ.2ΟςΟΡΟΦΟΣΚΑΛΛΙΘΕΑ€35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 87τ 3ος 2Δ-
ΣΚΧΛΚ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΛΟΥΞΠΛΗΣΙ-
ΟΝΠΙΕΡΙΩΝ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τ.μ.3ος-
3ΔΣΚΧΛΚΔΙΑΜΠΕΡΕΣΑΤ.ΘΕΡΜΑΝ-
ΣΗ,ΘΕΑ,ΠΑΡΚΙΝ,ΠΑΠΑΓΟΥ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 145τ.μ.4ος
3ΔΣΤΚΧΛΚCWΛΟΥΞΤΖΑΚΙΑΤ.ΘΕΡ-
ΜΑΝΣΗ,ΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ.ΘΕΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙAΜΕΡΙΣΜΑ 60τ.μ.1ΔΣΚ-
ΧΛΚΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΠΛΗΣΙΟΝΑΣΤΙΚΑ.
ΠΩΝΟΥΝΤΑΙ:2 ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ1ΔΚ-
ΧΛΚ1οςκαι2ος15.000€ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ155τ.μ.3Δ-
ΣΤΚΧΛΚWCΛΟΥΞ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 130τ.μ.3ος
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 150τ.μ.Ε-
ΝΤΟΣ 1ΣΤΡ. ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΟΥΠΕΡ
ΛΟΥΞΡΑΧΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 50τ.μ.2ος
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΚΕΝΤΡΟ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ85 τ.μ.2ΔΣΚ-
ΧΛΚ2οςΤΣΕΡΜΕΝΙ40.000€
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ35τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ840τ.μ.ΠΑΠΑΚΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ145τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ209τ.μ.ΠΑΠΑΓΟΥ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΧΩΡΑΦΙ4200τ.μ.ΠΑΝΟΡΑΜΑ.

ΕΝΟ Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι : Δ Ι ΑΜΕΡ Ι ΣΜΑ
100τ.μ.2οςΘΕΑ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΑΓΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚ-
ΧΛΚ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ ΘΕΑ 220€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ :ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3Δ-
ΣΤΚΧΚΛ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝ-
ΣΗ,ΤΖΑΚΙ,ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 55τ.μ.
1ΔΣΚΧΛΚ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΑΠΟΘΗ-
ΚΗ,ΘΕΣΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΠΛΗΣΙΟΝ Α-
ΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΕΠΙΠΛΩ-
ΜΕΝΟΛΟΥΞΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ65τ.μ.1Δ-
ΣΚΧΛΚΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ180€ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65τ.μ.
1ΔΣΚΧΛΚ,ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ,ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ2ΔΣΚΧΛ-
ΚΑΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ(ΚΑΙ ΓΙΑΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣΤΕΓΗ)250€ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ΕΠΙ-
ΠΛΩΜΕΝΗΠΕΡΙΟΧΗΓΑΛΑΞΙΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ110τ.μ.Ε-
ΠΙΠΛΩΜΕΝΟΚΑΙΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ
ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 70τ.μ.Υ-
ΠΟΓΕΙΟ60τ.μ.ΠΑΤΑΡΙ 55τ.μ.ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΗΣΜΕΝΟΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ65τμ.ΜΕ
ΠΑΤΑΡΙΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 60τ.μ.Υ-
ΠΟΓΕΙΟ55τμ.ΠΑΤΑΡΙ40τμ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙAΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚ-
ΧΛΚ,2οςΤΖΑΚΙ,ΤΕΝΤΕΣ,ΧΩΡΙΣ ΚΟΙ-
ΝΟΧΡΗΣΤΑ,200€ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ:ΓΡΑΦΕΙΑΑΝΑΚΑΙ-
ΝΗΣΜΕΝΑΣΤΟΚΕΝΤΡΟ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριόροφη οι-
κοδομή και κατάστημα με υ-
πόγειο σε οικόπεδο 280 τ.μ.
περιοχήΠαπάγου στα μπετά
100τ.μ.οκάθεόροφος

ΠΩΛΕΙΤΑΙπαλιάκατοικία
στην παλιά πόλη (πίσω από
Μητρόπολη280 τ.μ. οικόπεδο
οικοδομήσιμοσετιμήευκαιρίας

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμε-
ρίσματαΠιερίωνκαινούργια90
τ.μ.και115τ.μ.με2Δ,Σ,ΝΑκαι
θέσηστάθμευσηςκαιμε3ΔΣ/
ΝΑμεκλειστόγκαράζ(ημιτελές)
85.000ευρώκαι110.000ευρώ

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

κέντρο2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόρο-
φος90τ.μ.,55.000ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επι-
πλωμέναδιαμερίσματακέντρο
με 2 και Σ, Κ 80 τ.μ. και 110
τ.μ.280ευρώκαι400ευρώκαι
200ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσο-
νιέρακέντρο35τ.μ.,40τ.μ.από
120ευρώ,160ευρώ,180ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρι-
σμακέντρο,1Δ,Σ,Κ,WCκαι
με2Δ,Σ,Κ,WCαπό180ευρώ
και220ευρώ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντροΜη-
τροπόλεωςδύοδιαμερίσματα90,
100 τ.μ. ,2οςκαι3οςόροφος,
60.000ευρώκαι70.000ευρώ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

-ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ10στρέμματαστηΦυτειάσεπολύκαλήτοπο-
θεσίαμόνο15.000ευρώ.
-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακοντάστοκέντρο110τ.μ.,3Υ/Δ,σα-
λοκοζίνα,W.C.,τζάκι,γκαράζ,αποθήκη,καινούργιαοικοδομή
130.000ευρώ.
-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμαστοκέντρο105τ.μ.με3Υ/Δ,σαλόνι,
κουζίνα,W.C.,1οςόρ.,50.000ευρώ.
-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμαεπίτηςΜητροπόλεως75τ.μ.,4οςόρ.,
ασανσέρ28.000ευρώ.
-Πωλείται στο κέντρο τηςΘεσ/νίκης κοντά στοΤουρκικό
Προξενείογωνιακόκατάστημα190τ.μ.με190τ.μ.πατάρι,
νοικιασμένο600ευρώ.Τιμή75.000ευρώ.
-Πωλείται οικόπεδο1.200 τ.μ.στηΛευκόπετρα εντόςοικι-
σμού,τιμή9.500ευρώ.
-Πωλείταιχωράφι3,5στρ.στηΛευκόπετρα.Τιμή3.800ευρώ.
-Πωλείται για επένδυση 3 στρ. προςΛαζοχώρι πριν τις
γραμμέςμεπολύμεγάληπρόσοψηστον κεντρικό δρόμο.
Τιμή60.000ευρώ.
-Πωλείταικατάστημα173τ.μ.Θεσ/νίκης110.000€
-Πωλείται μονοκατοικία 60 τ.μ. σε οικόπεδο 110 τ.μ. στο
κέντρο65.000€
-Πωλείται διαμέρισμα γωνιακό στηΝάουσα 65 τ.μ., 1ος
όροφος,2Υ/Δ,σαλόνι,κουζίνα,W.C.,σεπολύκαλήκατά-
στασηΠ.Δ.150Α
-Πωλείταιισόγειο50τ.μ.στηΝάουσα12.000€,χρίζειανα-
καίνισηςΠΔ150Β
-Πωλείται κατάστημα 150 τ.μ. στηνΠλατείαΑγ.Αντωνίου
120.000€ΠΚ169
-Πωλείται κατάστημα 148 τ.μ. επί της Θεσσαλονίκης,
120.000€ΠΚ172
-Πωλείται χωράφι στο τρίτο πόδι Χαλκιδικής 3.780 τ.μ.
πρώτοστηθάλασσα,χτίζει90τ.μ.Τιμή100.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφι5στρ.,κοντάστοΠ.Σκυλίτσι,ποτιστι-
κό,10.000ευρώ.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙμονοκατοικίαστοΚαλοχώρι 120 τ.μ. σε 1.250
τ.μ.οικόπεδο,50.000ευρώ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΓΡΑΦΕΙΩΝ
-Ενοικιάζεται κατάστημα 220 τ.μ. επί τηςΜητροπόλεως
1000€ΕΚ70
-ΕνοικιάζεταικατάστημαεπίτηςΘεσσαλονίκηςσε3επίπεδαμε
εξοπλισμόγιαταβέρνα,BARμεπολύκαλόενοίκιοΕΚ77
-Ενοικιάζεται κατάστημα επί τηςΘεσσαλονίκης 100 τ.μ.
350€ΕΚ74
-Ενοικιάζονται4καταστήματαΠλατείαΑγίουΑντωνίουαπό
200έως300€
-Ενοικιάζεταικατάστημα35τ.μ.επίτηςΒενιζέλου350€ΕΚ81
-Ενοικιάζεται γραφείοσε ημιόροφο 40 τ.μ.Μητροπόλεως
200€Ε217
-Ενοικιάζεται γραφείοστο κέντρο 27 τ.μ., 2ος όροφος με
W.C.150€Ε219
-Ενοικιάζονται 2 γραφεία επί τηςΜητροπόλεως 60 τ.μ.
και42τ.μ.ΤιμήσυζητήσιμηΕ220
-Ενοικιάζεται γραφείο 36 τ.μ., 4ος όροφος, βλέπειΒενιζέ-
λου200€Ε221
-ΕνοικιάζεταικατάστημαεπίτηςΠιερίωνπερίπου500τ.μ.1100€

Τα ακίνητα που δημοσιεύονται είναι ένα μικρό
δείγμα της ποικιλίας ακινήτων που διαθέτουμε

Ζητούνται για αγορά από τους πελάτες μας χωράφια, 
κεντρικά καταστήματα, μονοκατοικίες, διαμερίσματα

Προσφορά της εβδομάδας
-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείταιοικοδομή επί τηςΘεσσαλο-

νίκης,αποτελούμενηαπόυπόγειο,ισόγειο,όροφος,
160.000€

-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείταιχωράφι23στρ.στο«66»γωνια-
κό.Τιμή35.000ευρώ.

-ΠΩΛΕΙΤΑΙπλήρωςανακαινισμένοδιαμέρισμα60τ.μ.
με2ΔΣΚWC,ασανσέρ,πλατείαΚόρακα,τιμή29.000ευρώ.

-ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα 85 τ.μ. επό της Θεσ/νίκης
30.000ευρώ.

-Κατάστημαπωλείταισεκαινούργιαοικοδομήστοκέ-
ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

www.mesitikoveria.gr

Από το Θεραπευτήριο 
«ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» ζητούνται:

-Ειδικός ιατρόςπαθολόγος ή γενικός γιατρός
γιαπρωϊνόωράριο-πλήρηαπασχόληση

-Νοσηλευτές-τριεςγιαπλήρηαπασχόληση
-ΕργοθεραπεύτριαήΕργοθεραπευτήςγιαπρω-

ϊνόωράριοεργασίαςμε4ώρεςεργασίας

Παράδοση βιογραφικών και συμπλήρωση αί-
τησης καθημερινάαπό8.00π.μ. - 4.00μ.μ. στη
ΓραμματείατουΘεραπευτηρίου.

Πληροφορίες τηλέφωνο: 23310 78200
e-mail: asklipiosae@hol.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες ανακαι-
νίσεις σπιτιών, καταστημάτων με προσοχή στη
λεπτομέρεια, πολύ καλές τιμές και συνέπεια στο
χρόνο.Τηλ.:6944764477κ.Δημήτρης.
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τα σταΑρχαία, παραδίδει
μαθήματα σε μαθητές Γυ-
μνασίου-Λυκείου, μεμνω-
μένα και σε γκρουπ.Δια-
νέμονταισημειώσεις.Τηλ.:
6980160296.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Μαθη-
ματικός μεπολυετήπείρα
παραδίδειμαθήματαγιαό-
λαταεπίπεδασεμαθητές
Γυμνασίου, Λυκείου και
ΕΠΑΛ.Αναλαμβάνει προ-
ετοιμασίαγιατιςΠανελλα-
δικές εξετάσεις. Τιμές λο-
γικές.Τηλ.:6936679430.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΙΛΟ-
ΛΟΓΟΣμεφροντιστηριακή
πείρα και ειδικότητα στην
ΈΚθεση, παραδίδει ιδιαί-
τερα μαθήματα σε μαθη-
τέςΔημοτικού, Γυμνασίου,
Λυκείου, μεμονωμένα και
σεγκρουπάκια.Τιμέςπρο-
σιτές.Τηλ.:6973707829.

ΓΑΛΛΙΔΑ  παραδίδει
μαθήματα σε παιδιάΔη-
μοτικού-Γυμνασίου. Τι-
μές προσιτές. Τηλ.: 6934
840452.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΜΑΘΗ-
ΜΑΤΙΚΟΣ παραδίδει μα-
θήματασεμαθητέςδημοτι-
κού,γυμνασίουκαιλυκείου.
Τιμέςπροσιτές.Τηλ.επικοι-

νωνίας:6976802836.
ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ,

πτυχιούχος του Παιδαγωγι-
κούΤμήματος ΕΙδικήςΑγω-
γήςΒόλου, αναλαμβάνει την
παράλληλη στήριξη νηπίων

και μαθητώνΔημοτικού, ιδι-
αίτερα μαθήματα καθώς και
δημιουργικήαπασχόληση-φύ-
λαξη. Τιμές προσιτές. Τηλ.:
6955331841.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:24092-ΑΓΙΑΚΥΡΙΑΚΗΩραιότατη

Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας40 τ.μ.
ευρίσκεταιστον2οόροφοσχετικάκαινούρ-
γιαςοικοδομήςμεέτοςκατασκευήςτο1990.
Αποτελείταιαπό1Υπνοδωμάτιο,Σαλοκουζίνα
καιΜπάνιο . Διαθέτειανεξάρτητηθέρμανση
Κλιματισμό Inverter.Βλέπεισεανοιχτωσιά
,έχειΚουφώματαΑλουμινίουμεδιπλάτζάμια,
πολύφωτεινή.Τιμή:180€.

Κωδ:105722 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας45 τ.μ.
στον4οόροφο.ΑποτελείταιαπόΣαλόνι,Κου-
ζίνα,Μπάνιο.Ηκουζίνατηςείναικαινούργια
.Είναικατασκευασμένητο1970καιδιαθέτει
θέρμανσημεΘερμοπομπός,έχειπολύμεγά-
ληβεράντακαι εξαιρετικήΘέα,Κουφώματα
Συνθετικά,μεδιπλάτζάμια ,μεΑνελκυστήρα
καιA/C,αλλάκαιΗλιακόθερμοσίφωνα,Μπαλ-
κόνια30τ.μ.-Τιμή:140.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕ-
ΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ

Κωδ:115743 -ΒΙΛΑΒΙΚΕΛΑΕΝΟΙΚΙ-
ΑΖΕΤΑΙ νεόδμητη Γκαρσονιέρασυνολικής
επιφάνειας56 τ.μ.στον2οόροφο.Αποτε-
λείταιαπό1Υπνοδωμάτιο,Σαλονοκουζίνα,
Μπάνιο .Είναικατασκευασμένητο2005και
διαθέτει θέρμανσηΑυτόνομη -Πετρελαίου,
έχεικουφώματασυνθετικάκαιΔιπλάτζάμια .
Ηθέατουεκπληκτική.-Τιμή:200€.Θαείναι
ελεύθεροκαιεπισκέψιμοαπό1/12/2017.

Κωδ:115707 -ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΜΟΥΣΕΙΟ
Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας62 τ.μ.
στον4οόροφο.Αποτελείταιαπό1Υπνοδω-
μάτιο,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο ,κατασκευα-
σμένητο1990 ,διαθέτειθέρμανσηκεντρική
ηοποίακαιλειτουργείμεσυνέπεια .Διαθέτει
μίαπολύμεγάληβεράνταμεαπεριόριστηΘέα,
κουφώματαμεδιπλά τζάμια ,BBQκαιδύο
θέσειςπάρκινγκπυλωτήςμίσθωμα220€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24492 -ΠΙΕΡΙΩΝΤΕΡΜΑ Ορο-
φοδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας88 τ.μ.
ευρισκόμενοστον2οόροφο.Αποτελείταιαπό
2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,καιΜπάνιο.
Είναι κατασκευασμένο το1982καιδιαθέτει
θέρμανσηΑτομική -Πετρέλαιο,Κουφώματα
Συνθετικά,είναιδιαμπερές,φωτεινόκαιέχει
μίααποθήκηεντός , χωρίςασανσέρκαιμε
μηδενικάκοινόχρηστα.Μίσθωμα180€.

Κωδ:115564 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
άνετοδιαμέρισμασυνολικής επιφάνειας90
τ.μ.στον3οόροφοφωτεινό.Αποτελείταιαπό
2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίναξεχωριστή
καιΜπάνιοανακαινισμένο.Διαθέτειθέρμανση
ανεξάρτητη,ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμε-
ναμεδιπλάτζάμιακαιπόρταΘωρακισμένη,
Ανελκυστήρακαινούργιοκαιδύοαποθήκες ,
μίσθωμα280€.

Κωδ:24394 -ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙΚέντροΕ-
ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΔιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνει-
ας103τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.Αποτελείται
από3Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο
.Είναικατασκευασμένοτο1978καιδιαθέτει

θέρμανσηΑτομική -Πετρέλαιο,Κουφώματα
Αλουμινίου,Σκαλιάεισόδου-Τιμή:260€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:115778-ΠΙΕΡΙΩΝαρχήΕΝΟΙΚΙΑ-

ΖΕΤΑΙμικρήμονοκατοικίασυνολικήςεπιφά-
νειας25τ.μ.Αποτελείταιαπό1Υπνοδωμάτιο
,κουζίνακαιμπάνιο.Έχειμίαμικρήαυλήκαι
αποθήκηχωρίςκοινόχρηστα,μεένακλιματι-
στικόκαιμεσόμπαπετρελαίου-Τιμή:140€.

Κωδ:24534ΛΟΖΙΤΣΙ,μικρήκαινούργια
ωραιότατημονοκατοικία80τ.μ.,σεεκπληκτικό
5.000τ.μ.οικόπεδο ,σεεξαιρετικάκαλόση-
μείο,ηκατασκευήτηςέγινετο2001,διαθέτει
2υ/δ,σαλονοκουζίνακαιμπάνιο ,έχειμέσα
τζάκι,διαθέτειιδιωτικήπισίναμεγάλη,BBQ,
περίφραξη ,πλήρηανεξαρτησίακαιησυχία ,
προσφέρεταιστηντιμήτων360€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:23128-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΕΝΟΙΚΙΑ-

ΖΕΤΑΙΑποθήκησυνολικήςεπιφάνειας65τ.μ.
Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο, .Είναικα-
τασκευασμένητο1972καιδιαθέτειθέρμανση
Ατομική-Πετρέλαιο,-Τιμή:120€

Κωδ:22858-ΑΝΟΙΞΕΩΣΚέντροΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙΑποθήκησυνολικήςεπιφάνειας180
τ.μ.Ημιυπόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο, .
Είναι κατασκευασμένη το1974καιδιαθέτει
Πάρκινγκ,Αποθήκη-Τιμή:180€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
κωδ:22832-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΓρα-

φείοσυνολικήςεπιφάνειας15τ.μ.Ημιώροφος
Υπερυψωμένος.Αποτελείται από1Χώρο,
.Είναι κατασκευασμένο το1976καιδιαθέ-
τειΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα, -Τιμή:
100€.

Kvd22876ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,κομπλέ
ανακαινισμένογραφείο19 τ.μ. ένας ενιαίος
χώρος,1οςόροφος,θέρμανσημεκλιματιστι-
κότοδεμίσθωματουμόνοστα125€,

Κωδ: 22838 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικής επιφάνειας25 τ.μ. 1ος
Υπερυψωμένος.Αποτελείται από1Χώρο,
καιWC.Είναικατασκευασμένο το1976και
διαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,-Τιμή:
150€.

ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,άριστοιχώροιγρα-
φείωνανακαινισμένοιπολυτελώς ,3χώροι
75 τ.μ.,μεδικό τουςκαινούργιοWC ,1ος
όροφος,,ηευπρέπειατωνχώρωνδεδομένη
,δομημένηκαλωδίωσηπαντού ,καινούργια
συνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζάμιακαιμε
πολύακριβάυλικάδόμησης,ατομικήθέρμαν-
σημεθερμοπομπούςηπροβολήτωνάριστη
τοδεμίσθωμα350€.Αποκλειστικήδιάθεση
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:22965-ΣτηνΠλ.ΩρολογίουΕΝΟΙ-

ΚΙΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικήςεπιφάνειας
20τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώροκαι
μεδικότουWC.Ενοίκιο140€.Αποκλειστική

ΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Κωδ:23559-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκα-
τάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικής
επιφάνειας30 τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό
1Χώρο,.Είναικατασκευασμένοτο1980και
διαθέτειΚουφώματαΑλουμινίου,-Τιμή:150€.

Κωδ:23625-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκα-
τάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικής
επιφάνειας44 τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό
1Χώρο,καιWC.Είναι κατασκευασμένο το
1987καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίου, -
Τιμή:160€

Κωδ:23521-ΠΙΕΡΙΩΝπερίπουστημέση
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙισόγειοκατάστημασυνολικής
επιφάνειας60τ.μ.Αποτελείταιαπό1Χώροκαι
μεWC.Είναικατασκευασμένοτο1976καιδι-
αθέτειΠροαύλιοτοδεΜίσθωματου290€.Το
γραφείομαςδιαθέτει τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙ-
ΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:23146 -ΕργοχώριΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙΚατάστημασυνολικήςεπιφάνειας65τ.μ.
Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναικατα-
σκευασμένοτο1989καιδιαθέτειΚουφώματα
Αλουμινίου,-Τιμή:110€

Κωδ:23538-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣΚατάστημα
συνολικήςεπιφάνειας70τ.μ. ισόγειο.Αποτε-
λείταιαπό1Χώρο.Είναικατασκευασμένοτο
1990καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίουκαι
Αποθήκη -Ενοίκιομόνο150€.Τογραφείο
μαςδιαθέτειτηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗ-
ΤΑτουακινήτουαυτού.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:23528 -ΔΕΗενοικιάζεται κλειστό

Πάρκινγκ15τ.μ.μεπολύκαλήπρόσβασημό-
νο50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:12817 -ΒΙΛΑΒΙΚΕΛΑΠΩΛΕΙΤΑΙ

κατάαποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυνολικής
επιφάνειας89τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.Απο-
τελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,
Μπάνιο , χρήζειανακαίνισης . Είναι κατα-
σκευασμένο το1985καιδιαθέτειθέρμανση
Κεντρικήμε Πετρέλαιο,ΚουφώματαΑλουμι-
νίουσυρόμεναμεδιπλάτζάμιακαι Τιμήστις
:57.000€.

Κωδ:12811 -ΒΙΛΑΒΙΚΕΛΑΠΩΛΕΙΤΑΙ
νεόδμητοακατοίκητοδιαμέρισμασυνολικής

επιφάνειας155τ.μ.στον4οόροφομεμονα-
δικήθέαστονκάμποτηςΒέροιας.Αποτελείται
από3Υπνοδωμάτια,Σαλοκουζίνα,Μπάνιο
καιWC.Είναικατασκευασμένο το2010και
διαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΠετρέλαιο.Τα
Κουφώματα τουΣυνθετικά, εξοπλισμένομε
ΠόρταΘωρακισμένηασφαλείας ,Ανελκυστή-
ρα,Πάρκινγκ,Αποθήκη ,Τζάκι,Σίτες,Διπλά
τζάμια,Μπαλκόνια15τ.μ.-Τιμή:150.000€.

Κωδ: 12813 - ΚΑΛΛΙΘΕΑΔιαμέρισμα
συνολικήςεπιφάνειας200τ.μ.στον4οόρο-
φο.Αποτελείταιαπό4Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,
Κουζίνα,ΜπάνιοκαιWC.Είναι κατασκευα-
σμένοτο2006καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική
-Πετρέλαιο,ΑπεριόριστηΘέα,Κουφώματα
Συνθετικά,ΠόρταΘωρακισμένη,Ανελκυστή-
ρα,Πάρκινγκ,Αποθήκη ,Τζάκι,Διπλάτζάμια
-Τιμή:180.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13713-ΠΙΕΡΙΩΝΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

κατάαποκλειστικότηταΜονοκατοικίασυνολι-
κήςεπιφάνειας160τ.μ.2επιπέδων.Αποτε-
λείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,
Μπάνιο καιWC.Είναι κατασκευασμένη το
1960καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική -Πετρέ-
λαιο,ΚουφώματαΑλουμινίου,Πάρκινγκ,Απο-
θήκη,Κήπο-Τιμή:80.000€

Κωδ.13681ΒΙΛΑ,σπάνιασεαπόσταση
12χιλ.απότηΒέροιασεστυλΜεζονέταςμε
170τ.μ.,κατοικήσιμοςχώροκαιμελοιπούς
βοηθητικούςχώρουςσυνολικά250τ.μ.ανοδο-
μή,διατίθεταιπροςπώληση.Πρόκειταιγιαμία
μοναδικήπερίπτωσηκατοικίαςμεεκπληκτική
καιανεμπόδιστηθέα,μεύφοςαπέριττηςπο-
λυτέλειαςπουδιαχέεταιστονχώρο,διαθέτει
παραδοσιακάξύλινακουφώματαμεδιπλάτζά-
μια,ευρισκόμενησεήσυχοπεριβάλλονκαισε
οικόπεδο1680τ.μ.διαθέτονταςένανπολύω-
ραίοκήπομεδένδρα,γκαζόνκαιλαχανόκηπο
,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ, τιμή200.000€.
Στηνπαραπάνωτιμήσυμπεριλαμβάνεταιο-
λόκληροςοεξοπλισμόςκαιηεπίπλωσητης.
Μόνοσοβαρέςπροτάσειςδεκτές.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.12885ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθήκη

κοντάστοΦιλίππειο80 τ.μ., κατεβαίνεις 5
σκαλοπάτιακατασκευή1977,σεπολύχαμηλή

τιμήμόνο15.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12808-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο

συνολικήςεπιφάνειας27τ.μ.1οςΥπερυψω-
μένος.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναικατα-
σκευασμένο το1970καιδιαθέτειθέρμανση
Ατομική -Πετρέλαιο,Σκαλιάεισόδου -Τιμή:
15.000€

Κωδ:12947-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙνεόδμητο
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας42τ.μ.στον2ο
όροφο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,.Είναικα-
τασκευασμένοτο1991καιδιαθέτειθέρμανση
Ατομική-Ηλεκτρικό,ΚουφώματαΑλουμινίου,
Διπλάτζάμια-Τιμή:65.000€.

ΚΕΝΤΡΟ,Επαγγελματικήστέγηκατάλ-
ληλοκαιγιαφροντιστήριομεπλήρηεξοπλισμό
καιμεάδειαενεργή95τ.μ.,καθ.και105τ.μ.
μικτάκατασκευή1971,4χώροι,2οςόροφος,
ανακαινισμένοεκβάθρων,σεπολύκαλήκα-
τάστασημεκαινούργιασυνθετικάκουφώματα
καιμεδιπλάτζάμια,οιχώροιτουλειτουργικοί
καιηθέρμανσηανεξάρτητη,ηπρόσβασητου
άνετη,μεθωρακισμένηπόρτακαιμεδύοWC
,εξαιρετικήςπροβολήςκαισεκεντρικότατοση-
μείο,τιμήευκαιρίας,μόνο70.000€,Υπόδειξη
μόνοσεσοβαρόενδιαφέρον.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.13541.ΩΡΟΛΟΙπωλείται ισόγειο

κατάστημα50τ.μ.διαθέτεικαι20τ.μ.πατάρι,
μετουαλέτακανονικά,πάνωσεκεντρικόδρό-
μο ,πολύκοντάστορολόικαισεπολύκαλή
τιμήμόνο25.000€.

ΠΕΡΙΦ.ΒΕΡ.-ΝΑΟΥΣΑ,Πωλείταιτο50%
ενόςμεγάληςπροβολήςκαταστήματοςεπίτου
Περιφερειακούμε400τ.μ., ισόγειοκαιάλλα
400τ.μ.υπόγειο  ,μεμεγάλοαύλιοχώρο ,
με ράμπα εκφόρτωσηςστουπόγειο , τιμή
μεγάληςευκαιρίας μόνο250.000€.Υπόδειξη
μόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο.Αποκλειστική
διάθεσηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:13265-ΠατρίδαΠΩΛΕΙΤΑΙΑγρο-

τεμάχιοσυνολικήςεπιφάνειας6000τ.μ.Τιμή:
65.000€.

Κωδ.13548.ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ,Αγροτεμάχιο
17.000τ.μ., ενιαίοκαιπάνωσεάσφαλτομε
δένδρα6ετώνκαισεπλήρηπαραγωγή,τώ-
ραμόνο41.000€.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.12920ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,πωλείταιμι-

κρόκαι καλόοικόπεδο257 τ.μ., βλέπεισε
δρόμοπλάτους10μσε καλόσημείο , τιμή
πώλησης26.000€.

Κωδ.12951ΑΚΡΟΠΟΛΗ,μεανατολικό

προσανατολισμόοικόπεδοκαιμεθέατονκά-
μποτηςΒέροιας ,εντόςσχεδίουπόλεωςμε
Σ.Δ.0,8μεγέθους400τ.μ.,πωλείταιστηντιμή
των38.000€.

Κωδ.12922ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,πωλείταιεξαι-
ρετικόοικόπεδο450τ.μ.,μεάνοιγμαπάνωσε
πλατεία σ/δ0,8 ,πολύωραίοσχήμακαισε
τιμήεκπληκτικάχαμηλήσχεδόνστηναντικει-
μενική,από90.000€τώρα45.000€.

Κωδ.12918ΑΚΡΟΠΟΛΗ ,πωλείταιμο-
ναδικόοικόπεδο941 τ.μ.,μεσ/δ0,8καιμε
ανεπανάληπτηθέα,βλέπειπάνωσεπλατεία
καιόλοντονκάμποτηςΒέροιας,ηαντικειμενι-
κήτουαξίαείναι194.000€ηδετιμήπώλησης
από188.000€,τώρα94.000€.

Κωδ.12919ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,ευκαιρίασπά-
νια ,πωλείταιοικόπεδο1.145τ.μ.,κάτωαπό
τηναντικειμενικήηοποία είναι236.000€η
δε τιμήπώλησης τουαπό200.000€ τώρα
114.000€.

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.12957ΤΣΕΡΜΕΝΙ, κάτωαπό την

πλατείαπροςτονκαταρράκτη,πωλείταικλει-
στόΠάρκινγκ16τ.μ.,μόνο7.000€.

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ.105122ΠΕΡ.ΒΕΡΟΙΑ-ΝΑΟΥΣΑ ,

Πωλείταικαινούργιαεπιχείρηση210τ.μ.,κα-
φέ -ψητοπωλείο ,σεεπιλεγμένοσημείοτης
πόληςΒέροιας ,μεαύλιοχώρομπροστάγια
πάρκινγκ ,μεπλήρηεξοπλισμόκαισελει-
τουργία.Τοενοίκιοτηςπολύχαμηλόστα400€
μόνοκαιητιμήπώλησηςτηςεπίσηςεξαιρετικά
προσιτή.Εξαιρετικήευκαιρίαγιασοβαρόάμε-
σαενδιαφερόμενο,στηντιμήσυμπεριλαμβά-
νονταιόλαμαζί,εξοπλισμός,μηχανήματακαι
πελατεία,μόνο15.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ.13082ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,πωλείταιδι-

αμέρισμα84 τ.μ.σε ημιόροφο, κατασκευή
1978,2υ/δ,σαλόνι, κουζίνα,μπάνιο,ηκα-
τάστασητουείναιμέτρια,τιμήμόνο28.000€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13511–ΠλησίονΔΕΗΠΩΛΕΙΤΑΙ
νεόδμητοΚατάστημασυνολικήςεπιφάνειας95
τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο, .Είναι
κατασκευασμένοτο1996καιδιαθέτειΑποθή-
κη123τ.μ.-Τιμή:40.000€.

Κωδ:12923-ΡάχηΠΩΛΕΙΤΑΙκατάαπο-
κλειστικότηταΟικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας
1033τ.μ.Τιμή:22.000€.

Κωδ.13573ΑΜΜΟΣ,Αγροτεμάχιο8.000
τ.μ.,μετομισόναέχειροδάκινα4ετώνκοντά
στοκανάλικαιμεδυνατότηταεύκολουποτί-
σματοςτιμή22.000€.
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ΗΕταιρεία«TSIFLIDISSECURITY»ζητάειγιαΆμεσηΠρόσληψη

άτομα (γυναίκες ή άνδρες) μεΆδειαΕργασίαςΠροσωπικούΑσφα-
λείας για μόνιμηαπασχόληση.Απαραίτηταπροσόντα είναι : όρεξη
για δουλειά , δίπλωμααυτοκινήτου και συνεργασίαμε την εταιρεία
γιαεξέλιξη .Βιογραφικάκαισυνέντευξησταγραφείατηςεταιρείας ,
Θεσσαλονίκης45-Βέροια59131.Τηλ.:2331027102.

ΖΗΤΗΣΗΠΩΛΗΤΗ
ΗΕταιρεία«TSIFLIDISSECURITY» ζητάει γιαάμεσηπρόσλη-

ψη,πωλητήμεεμπειρίαστιςπωλήσεις.Αποστολήβιογραφικούκαι
συνέντευξησταγραφείατηςεταιρείας09:00π.μ.με14:00μ.μ.Τηλ.
Κέντρο:2331027102μεεσωτερικότονούμερο4.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Μεσιτικό γραφείο σε λειτουργία, με μεγάλοπε-

λατολόγιο και πλήρη εξοπλισμό. Μόνο σοβαρές
προτάσεις.Τηλέφωνο:6974030000ώρες9.00π.μ.
-1.00μ.μ.

ΗΕΤΑΙΡΙΑεπεξεργασίαςκαισυσκευασίαςεσπεριδοειδών
ΗΡΑΕΠΕ, δέχεται αιτήσεις γιαπροσλήψεις εποχικούπρο-
σωπικούάνωτων18ετώνσταγραφείατηςεταιρίαςκαθημε-
ρινάεκτόςΣαββάτουκαιΚυριακήςαπότις9.00π.μ.έωςτις
2.00μ.μ.Απαιτούμεναδικαιολογητικάενδιαφερομένων:

1.Αστυνομικήταυτότητα(φωτοτυπία)
2.Α.Φ.Μ.(φωτοτυπίαεκκαθαριστικούτηςεφορίας)
3.Αρ.ΜητρώουΙΚΑ(φωτοτυπίαβιβλιαρίουυγείας)
4.Α.Μ.Κ.Α.(φωτοτυπία)
5.Φωτοτυπίαπιστοποιητικούυγείαςεργαζομένωνσεερ-

γοστάσιουγειονομικούενδιαφέροντος

ΓΙΑΤΟΥΣΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣΤΟΙΥΟΓΑ
-ΑσφαλιστικηενημερότηταΟΓΑ

ΓΙΑΤΟΥΣΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ
-Πρωτότυπεςάδειεςπαραμονήςκαιεργασίας
-Διαβατήριο

Αιτήσειςκαιβιογραφικάστοe-mail:irafruit@otenet.gr

Λογιστής-φοροτεχνικός
Α΄τάξεως

με μακρόχρονη εμπειρία
(ως προϊστάμενος λογιστηρίου 

ΑΒΕΕ) σε διπλογραφικά βιβλία 
(Γ΄ κατηγορίας), αναλαμβάνει 
λογιστήρια ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ &

Αγρ. Συν/σμών, επίβλεψη / μερική 
απασχόληση.

Τηλ.:6940891007
&2331400791

Η εταιρία ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΒΕΕ με έδρα τα
Γιαννιτσά, ζητά υπάλληλο για
την στελέχωση του τμήματος
εξαγωγών.

Περιγραφή θέσης:
Υποστήριξη τμήματος εξα-

γωγών-έκδοση και διαχείρισηφορτωτικών& εξαγωγικών εγγρά-
φων-Επικοινωνίακαισυνεργασίαμεμεταφορικέςεταιρίες-Συμ-
μετοχήσεεκθέσειςεξωτερικού.

Προφίλ υποψηφίου: 
•ΑπόφοιτοςΑ.ΕΙ,Τ.Ε.ΙήΙ.Ε.Κ
•Άριστηγλώσσατηςαγγλικής(προφορικά&γραπτά)
•Γνώσηεπιπλέονευρωπαϊκήςγλώσσαςθασυνεκτιμηθεί
•ΑρίστηγνώσηχειρισμούΗ/ΥκαιπρογραμμάτωνMSOFFICE
•Προϋπηρεσίασεαντίστοιχήθέση(τμήμαεξαγωγών)
•Κάτοχοςδιπλώματοςοδήγησης
•ΔυνατότηταταξιδιώνεκτόςΕλλάδας
Παροχές εταιρίας:
•Aνταγωνιστικόπακέτοαποδοχών
•Δυναμικόκαιφιλικόεργασιακόπεριβάλλον
Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλ. 2382-083590 ,email k.anastasia@pavlides-group.gr,

Υπ.EπικοινωνίαςΚιομουρτζίδουΑναστασία

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γεωπό-
νοςφυτικής/ζωϊκήςπα-
ραγωγήςΑΕΙήΤΕΙγια
απασχόληση,μεπροϋ-
πηρεσίαστοναγροτικό
χώρο κατάπροτίμηση

σε συστήματα ποιότητας (βιολογική γεωργία, κτλ), με
γνώσηχειρισμούΗ/Υ,καλήγνώσηΑγγλικήςγλώσσαςκαι
άδειαοδήγησης.Θαεκτιμηθείηδιάθεσηγιαεργασία.

Η εταιρείαπροσφέρει:Ανταγωνιστικές αποδοχές,
Συνεχήκαιεξειδικευμένηεκπαίδευση,Εργασίασεευχάρι-
στοπεριβάλλον.Προοπτικές εξέλιξης και επαγγελματικής
ανάπτυξης.

Αποστολήβιογραφικών:Greencontrol2@gmail.com
ήΠΡΑΣΙΝΟΣΕΛΕΓΧΟΣ, 10ο χλμΒέροιας-ΣκύδραςΤ.Κ
59035,ΤΘ50.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ25τ.μ.επιπλωμένο120ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ30τ.μ.επιπλωμένο160ευρώ
ΠΑΠΑΚΙΑ35τ.μ.επιπλωμένο150ευρώ
ΡΟΛΟΪ35τ.μ.καλό130ευρώ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ35τ.μ.επιπλωμένο160ευρώ
ΠΑΤΡΙΔΑ40τ.μ.120ευρώ
ΠΙΕΡΙΩΝ45τ.μ.καινούργιο220ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ45τ.μ.15ετώνεπιπλωμένοθέα250ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ45τ.μ.επιπλωμένο140ευρώ
ΡΟΛΟΪ50τ.μ.ανακαινισμένο190ευρώ
ΡΟΛΟΪ50τ.μ.ανακαινισμένοεπιπλωμένο200ευρώ
ΡΟΛΟΪ50τ.μ.15ετώνκαλό180ευρώ
ΤΣΕΡΜΕΝΙ55τ.μ.10ετών220ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ60τ.μ.1ΔΣΚκαλό180ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ60τ.μ.επιπλωμένο10ετών250ευρώ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ2δωμάτια,καλή220ευρώ
ΤΣΕΡΜΕΝΙ70τ.μ.15ετώνεπιπλωμένο250ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ80τ.μ.ατομικήθέρμανση180ευρώ
ΡΟΛΟΪ90τ.μ.ατομικόςλέβηταςκαλό200ευρώ
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ80τ.μ.ανακαινισμένο240ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.15ετώνηλιακό,πάρκιγκ250ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ90τ.μ.ανακαινισμένοεπιπλωμένο250ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙδιαμέρισμα100τ.μ.σεμονοκατοικίαατομι-
κήθέρμανση250ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ110τ.μ.ατομικήθέρμανση300ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ110τ.μ.ατομικήθέρμανσητζάκι350ευρώ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ110τ.μ.ατομικήθέρμανση,θέα320ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ130τ.μ.4δωμάτια,10ετών250ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ150τ.μ.4δωμάτια,10ετών,θέα,γκαράζ,400ευρώ
ΕΛΙΑ120τ.μ.επιπλωμένο,400ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ100τ.μ.10ετώντζάκι,ατομικήθέρμανση,
επιπλωμένο400ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΜΑΓΑΖΙΩΝ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ35τ.μ.πολύκαλό370ευρώ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ100τ.μ.επίτηςΒερμίου1800ευρώ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ40τ.μ.καλό380ευρώ
ΡΟΛΟΪ60τ.μ.πλατεία400ευρώ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ150τ.μ.μευπόγειο60τ.μ.400ευρώ

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΪ25τ.μ.καλό8000ευρώ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΣΩΣ38 τ.μ.ανακαινισμένο,θωρακισμένη,
βλέπειμπροστά16500ευρώ
ΕΛΙΑ30τ.μ.στηνπλατεία4ος11000ευρώ
ΕΛΙΑ75τ.μ.ισόγειοκόπλαμπαράθυρα12000ευρώ
ΡΟΛΟΪ55τ.μ.κόπλαμ13000ευρώ
ΠΑΠΑΚΙΑ 75 τ.μ. καινούργιο 2Δ,πάρκιγκ, αποθήκη
58000ευρώ
ΡΟΛΟΪ68τ.μ.καλό18000ευρώ
ΡΟΛΟΪ100τ.μ.4οςατομικήθέρμανση29000ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ75τ.μ.ανακαινισμένοπάρκιγκατομικήθέρμαν-
ση37000ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ75τ.μ.18ετών2δωμάτια48000ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ100τ.μ.18ετώνθέα67000ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ80τ.μ.2ος28000ευρώ
ΚΝΕΤΡΟ100 τ.μ. τζάκι,ανακαινισμένο,θέα,αποθήκη,
καλό48000ευρώ
ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ110τ.μ.ανακαινισμένο,2γκαράζ,62000ευρώ
ΠΑΠΑΚΙΑ 130 τ.μ. καινούργιο, 3 δωμάτια, πάρκιγκ
118000ευρώ
ΠΑΠΑΚΙΑ150 τ.μ. καινούργιο,ατομικήθέρμανση,γκα-
ράζ95000ευρώ
ΜΕΖΟΝΕΤΑ160τ.μ.σε2επίπεδα,10ετών,145000ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ140τ.μ.θέαατομικήθέρμανσηπολύκαλό,
20ετών,95000ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ130τ.μ.10ετών,3δωμάτια,95000ευρώ

ΠΩΛΗΣΕΙΣΧΩΡΑΦΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
ΓΑΛΑΞΙΑΣ3.600μεελιές8500ευρώ
ΚΟΥΛΟΥΡΑ13.000μέτραμεροδάκινα39000ευρώ
ΜΕΣΗ10.000μέτραμεροδάκινα30000ευρώ
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ15.000μέτραμεαχλάδια45000ευρώ
ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ5.000μέτρα15000ευρώ
ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ50.000μέτραμεροδάκινα130000ευρώ
ΠΑΤΡΙΔΑ1.100μέτραμεδένδρα3500ευρώ
ΔΙΑΒΑΤΟΣ5.000μέτρα15000ευρώ
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ44.000μέτρα75000ευρώ
ΑΓΚΑΘΙΑ16.000μέτρα26000ευρώ
ΒΕΡΓΙΝΑ43.000μέτρα125000ευρώ

www.laosnews.gr

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΦοιτητικεςΓκαρσ.Στοκεντρο.
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙΜονοκατοικια65τ.μμεοικοπεδο200τ,μ60000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκοντα,2ΔΣΚ-WC2οςμεΑ.Θ.36000€
ΙΚΑ95τ.μΑ.ΘΚοπλαμ,ασανσερ,ρετιρε43000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙανω,οικόπεδο.600τ,μ24000€
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ93τ.μ1ος2ΔΣΚΑτ.αεριο52000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣκαιν.3ος105τ.μμεΘεση,Α.Θ3ΔΣΚτζακι110000€
ΠΑΥΣΑΝΙΟΥοικ.375τ,μμεπαλιακατοικια28000
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ,2ΔΣΚτου200380000€
ΚΕΝΤΡΟ120τ.μ2ΔΣ-ΚΘέα,αποθ.Α.Θανακαιν.75000€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑμεΘεα,Α.Θ,τζακιπαρκιγκ,150τ.μ3ΔΣΚwc130000€
ΠΙΕΡΙΩΝκαινουριοοροφ/σμα3ΔΣΔΚΑ.Θ,Θεακαιαερα
80τ.μ150000€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝΣτουντιο-Γραφειο30τ.μμεθεα,προσο-
ψηςΕυκαιρία10000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙΜονοκατοικια 68 τ.μ του 75΄με οικοπ.270
μετρα30000€
EΛΗΑ1ΔΚουζινακιWC35τ.μευχαριστο,τελικητιμη10000€
ΟΙΚΟΠΕΔΟ380Τ.Μκεντροσ.δ1,2καλητιμη
ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗκαινουριομεθεα,3ος92τ.μ+γκαραζ,Α.Θ
85000€
N.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣΜον/κια ημιτελης με 3ΔΣΚ +900 τ.μ
οικοπεδο01000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΑΝΟΙΞΕΩΣπλησιον2ΔΣ-ΚΑ.Θ.επιπλωμενο250€
ΑΝΟΙΞΕΩΣΣτουντιοΛουξεπιπλωμενοΑ.Θ.230€
Π.ΜΕΛΑ3ος.3ΔΣΚ2WCΑ.Θπανελ,καλό300€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ4ος1ΔΣ-ΚWCΚ.Θ170€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΣΚΘερμ/τεςμεθεα170€
Π.ΜΕΛΑ2ΔΣΚΑ.ΘΚοπλαμ,μωσαικο-ξυλο220€
ΚΕΝΤΡΟ2ος3ΔΣΚ2WCΑ.Θηλιακος,280€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ1ΔΣΚεπιπλωμενοΑυτ.Θερμ.ξυλ.παραθ.160€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ4ΔΣΚΩΡ/ΣΗΠαρκιγκκαινουριο400€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 1Δ-Σ-Κ προσοψη, ξυλιν παραθ.Α.Θ
170€
ΩΡΟΛΟΙΣτουντιο,χωριςΘερμανση1ος-100€
ΠΑΠΑΓΟΥ1ΔΣΚΑ.Θχωριςκοιν.ισογειοκαι3ος120€
ΠΑΠΑΚΙΑ80τ.μ2ΔΣΚΑ.Θ.1οςανακαινις.2017250€
ΚΕΝΤΡΟ2ΔΣΚ.Α.Θ.ΡΕΤΙΡΕΚοπλαμ,260€

ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣ-ΚουζιναχωρισταΑ.Θ,Κοπλαμ300€


ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΠΕΡ/ΚΗΒεροιαςΦιλέτο16στρ.πανωστηνάσφ.σ.δ0216€
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ8500τ.μμεεπιτραπεζιαστηνασφ3000τοστρέμμα
ΕΡΓΟΧΩΡΙ10500τ.μαγροοικοπεδοΕυκαιρια25000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ κονταστουΤσεσμελη 19στρ.με επι-
τραπεζια,μετοχήΠομόναςκμπεκακια2800€τοστρεμμα
ΤΕΛΩΝΕΙΟΒιομηχανικηαποθηκηκαιμεταλικοστεγαστρο
200τ.μεντοςγηπεδου1500τ.μ30000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρεμ.μεπομωνα+ροδακ.25000€
ΠΡΟΣΑγ.Γεωργιο7500τ.μστηνασφαλτο35000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣκτημα21στρ.μεβιομηχανικατα8στρ42000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιομεΘέα25.000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΥΚΙΕΣπανωαπό66΄35στρεμ.70000€
ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6500τ.μ.κονταστοχωριο30.000€ΤΩΡΑ24000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ10στρ20000€-ΣΤΑΥΡΟΣ15στρ.45000€


ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑκΚαρατασουκαταστηματα40τ.μ30.000€
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥκαταστημα50τ.μ30.000
ΑΝΟΙΞΕΩΣκαταστ.75τ.μ+60οροφος50000€
AΓΓΕΛΩΝκαταστ.25τ.μκατάλληλοκαιγιαγκαραζ23000
ΩΡΟΛΟΙΓΡΑΦΕΙΟ33τ.μπροσοψης18000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣχωροςπροσοψη,400+400τ.μ800€
ΚΤΕΛστηνεισοδο,καταστημα60τ.μ+60υπογειο600€
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΓΡΑΦΕΙΟεναςχωρος+wc80€
ΑΠΟΘΗΚΗισόγειαεπιτηςΑνοίξεως180τ.μ200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Γραφειο 50 τ.μΛουξ
πρόσοψη330€
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙΔιώροφοΝεοκλασικόκεντρογιαΚαφε-Ρεστωράν
ΠΩΛΕΙΤΑΙστονΠΡΟΜΗΘΕΑυπογειααποθηκη80Τ.μ7000€
ΩΡΟΛΟΙΓκαραζκλειστοενοικιο50€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕπαγγελματικοςχωρος100τ.μ200€
ΚΑΤΩΑΠΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣΧΩΡΟΣ1300τ.μ
Γιαδιαλογητηριοηπαρομοιεςχρησεις,μεψυκτικουςθαλαμους..

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα γραφείου σε εξαιρετική κατά-
σταση και τιμή (4 γραφεία, 1 τραπέζι συνεδριάσεων, 2
βιβλιοθοκήκες, 4 συρταριέρες με ρόδες, 1 καναπές, 2
καρέκλες γραφείου, 7 καρέκλες απλές, όλα μαζί ή και
μεμονωμένα).Τηλ.:6973777747.

Η εταιρία επεξεργασίαςφρούτωνΗΡΑΕΠΕ με έδρα το
7,5 χλμ.ΒΕΡΟΙΑΣ-ΝΑΟΥΣΑΣ, ζητάΗλεκτρολόγο-Μηχανικό για
μόνιμηαπασχόληση.Καθήκοντα:Χειρισμός,συντήρησηκαι επι-
σκευήμηχανώνπαραγωγής.Επίβλεψηομαλήςλειτουργίας των
γραμμώνπαραγωγής.ΠροαιρετικάεπιθυμητήηγνώσηΑγγλικής
γλώσσας.Αιτήσειςκαιβιογραφικάστοemail:irafruit@otenet.gr.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ σόμπαπέλλετ εσωτερικού χώρου και αερόθερμη,
ιταλική,μάρκαςLaNordica-ExtraFlame,συνδέεταιμεκαλοριφέρ,
μοντέλοiside102020,5Kw-Kw-H2O-15,7Kw,Kv-χώρο-3,1Kw
έως150τ.μ.,χρώμαμπορντώ.Τηλ.:6984870277.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
Στηνπολυκατοικία επί της οδούΜ.Μπότσαρη 87,περιοχήΠασά

ΚιόσκιστηΒέροια, ιδιοκτήτηςδιωρόφουοικοδομήςμεανεξάρτητη ιδιό-
κτητηείσοδοστουςχώρους,υπάρχεισεπλήρηδιαμόρφωσησύμφωνα
με τις διατάξεις τουΠ.Δ. 219/2006 για τη λειτουργία γυμναστηρίουμε
τηνακόλουθηδιάρθρωσησεχώρους:

-Χώροςιδιαίτεροςεπιφάνειας30τ.μ.(γιαμασάζκλπ)
-Σαλόνιγυμναστηρίουεπιφάνειας200τ.μ.
-ΑποκλειστικήςανάπτυξηςΣΠΑκλπ
-ΤουαλέτεςκαιαποδυτήριαΑ-Γκαιντουζιέρεςκαμπινάτες
-Επαγγελματικήσάουναενλειτουργίακαιπροεργασίαεγκαταστάσε-

ωνγιαχαμάμ(ανδρών-γυναικών)καιυδρομασάζ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ
Μεπλήρεςσετεπαγγελματικώνοργάνωνγυμναστικής
Υποδομές
-Κλιματισμός
-Ζεστόκαικρύονερό
-Τριφασικήπαροχήρεύματος
-Άνετοςχώροςστάθμευσηςαυτοκινήτων
-Δίκτυοτηλεφωνίας
-Φωτισμός
-Εγκατάστασηηλιακούθερμοσίφωναμεγάληςχωρητικότητας(400λίτρων)
Ενκρίσεις
-ΑπότηνΠυροσβεστικήΥπηρεσία
-ΠροέγκρισηαπότηναρμόδιαΥπηρεσίαΑδειοδότησης
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗαπό γνώστη του κλάδου για λειτουργία

τουσυγκροτήματος(σύμφωναμετιςδιατάξειςτουΠΔ219/2006
Γιαεπιτόπουσυνάντησηκαιενημέρωση:
Τηλ.2331024939και6973015833

Η ΑΛΜΗ Α.Β.Ε.Ε.
ΖΗΤΑ
Στέλεχος για το τμήμαΜΗΧΑΝΟΡΓΑ-

ΝΩΣΗΣ της εταιρείας γιαπλήρηαπασχό-
λησηκαιμεταπαρακάτωπροσόντα:

-Πτυχίοστηνπληροφορική
-ΆριστηδιαχείρισηπρογραμμάτωνΗ/Υ

κ΄Internet
-Πολύ καλές τεχνικές γνώσεις υπολο-

γιστών
-ΠολύκαλέςγνώσειςπρογραμματισμούΗ/Υκ΄ανάπτυξηςλογισμικού
-Ικανότητες,ενδιαφέρονκαιαφοσίωσηγιατοαντικείμενοδουλειάς,

σεσυνδυασμόμεκαλέςεπικοινωνιακέςδεξιότη-τεςκαιπνεύμακαλής
συνεργασίας.

-ΠολύκαλήγνώσηΑγγλικών
-ΓνώσηΓερμανικήςΓλώσσαςκαιπροϋπηρεσίαθαληφθούνυπόψη.
Βιογραφικά δεκτάστο info@almifoods.gr  και  fax. 23330 27806

μέχριτις15.12.2017.
Τηλ. Επικοινωνίας: Γραμματεία (23330 27800)

ΠΩΛΕΙΤΑΙφρεζάκικαινούργιομε33ώρεςεργασίας.
Τιμή400,00ευρώ.

ΤΕΧΝΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σκαπτ ικό  βενζ ίνης
ΜΒ6500. Ισχύς 6,5 Ηρ,
Πλάτος εργασίας 50 cm,
βάθος εργασίας 17,5-35
cm,ταχύτητες1εμπρός/1
όπισθεν, μαχαίρια 6+6,
κωδ.009597.

Τηλ.: 23310 21210 
Κιν.: 6978 004183
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ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβατάκι ΒΕΒΕ

σε άσπρο χρώμα, με στρώμα
και υφασματάκια προστατευτικά,
σχεδόν αχρησιμοποίητο.Τιμή ευ-
καιρίας 150,00 ευρώ.Τηλ.: 6977
430658.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισμός κα-
φετέριας (καφετιέρα ASTORIA
MONH) ,  πλυντήρ ιο  π ιάτων
(DIHR-Ιταλικό), φραπιέρα (επαγ-
γελματική-βαρέωςτύπου),τοστιέ-
ρα (επαγγελματική 2 εστιών), 2
στρογγυλά τραπέζια, 7 καρέκλες
(με κουπαστή) και 8 ψηλά σκα-
μπό.Πωλούνται σε τιμή ευκαιρί-
ας.Τηλ.:6974867093.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ 72 ετών

ζητεί κυρια από 50 ε-
τών έως70γιασοβα-
ρήσχέση.Τηλ.: 6989
007541.

42ΧΡΟΝΟΣ  εμ-
φανίσιμος με ανώτε-

ρη μόρφωση ζητεί γνωριμία με
κοπέλα ευχαρίστου χαρακτήρα.
Τηλ.:6942274316.

ΚΥΡΙΟΣ ζητά να βρει κυρία
χωρίς υποχρεώσεις, φτωχειά,
για σοβαρή σχέση. Τηλ.: 23310
26934.

ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υ-
ποχρεώσεις ζητά κυρία μέχρι 50
ετών για σοβαρή σχέση. Τηλ.:
6984040769.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΠεριοχήΜητρόπολης,38 τ.μανακαινισμένομεa/c,
βλέπειακάλυπτο,επιπλωμένο24000€
(κωδΓΚ53)
ΙσόγειοστοβήματουΑποστόλουΠαύλου64τ.μ
1ΔΣΚΜχωρίςκοινόχρησταοικοδομής25000€
(κωδΓΚ48)
Κυριώτισσα36τ.μ2οςακάλυπτος9000€
(κωδΓΚ44)
Ρολοι,38τμ,βλέπεισεακάλυπτομεανοιχτωσιακαι
ήλιο,καινούργιακουφώματακαιτέντες,
επιπλωμένο,18000€(ΓΚ54)
2ΔΩΜΑΤΙΑ
Καλλιθέα83τ.μ2ΔΣΚΜκαινουργιο,ατομικήθέρμανση,-
μεγάληβεράντα,θέαστονκάμπο,65000€(κωδ2Δ140)
Προμηθέας,94τ.μ,1οςορ,2ΔΣΚΜ,15ετίας,ελά-
χισταχρησιμοποιημένο,δυνατότηςαυτόνομηςθέρ-
μανσης57000€(κωδ2Δ134)
Τσερμένι,70τ.μ1οςοροφος,2ΔΣΚΜ,5ετίας,air
Condicion,πυλωτή,αποθήκη,από60000τώρα
45000€(κωδ2Δ133)
ΚοντάστηνπλατείαΩρολογίου70τ.μ2ΔΣΚΜ,2ος
ανακαινισμένο,40000€(κωδ2Δ132)
Καλλιθέα125τ.μ,2ΔΣΚ2μπάνια,1οςοροφος,τιμή
80000€(κωδ2Δ130)
Προμηθέας,καινούργιαοικοδομή,ισόγειομεδικήτου
είσοδο,άριστηκατασκευή,μοντέρνο,φωτεινό,ευχάρι-
στο,2ΔΣΚΜ,πάρκινγκ,42000€(κωδ2Δ152)
Καινούργιαοικοδομήστοκέντρο,περιοχήΑγ.Αντωνί-
ου,93τ.μ3ος,ιδανικόγιαεπαγγελματικήχρήσηαλλά
καιγιακατοικία65000€(κωδ2Δ123)
ΠαράλληληστηνΠιερίων,92τ.μ2ΔΣΚΜ,ατομικήθέρ-
μανση,3οςορ.Πάρκινγκ,8ετίας,62000€(κωδ2Δ120)
Μητρόπολη,104τ.μ,2ΔΣΚΜ,τζάκι,ατομικήθέρμανση,
ηλιακός,3οςοροφος65000(κωδ2Δ109)
Τσερμένι ,100τ.μ,1ος,2ΔΣΚΜ,τζάκι,ηλιακός,τέντες,
ωρομετρηση,κουφωτήντουλάπα,πόρταασφαλείας
,θέα,ιδιωτικήκατασκευή,τιμήσυζητήσιμη(κωδ2Δ102)
Στοκέντρο,σεπεζόδρομο,75 τ.μ2οςορ,2ΔΣΚΜ,
βλέπειπίσω,χρήζειμερικήςανακαίνισης ,κατάλληλο
καιγιαεπαγγελματικηχρηση,τιμή
50000(κωδ2Δ125)
ΦανάριαΚύπρου,60 τ.μ ,2ος,2ΔΣΚΜ,ατομικήθέρ-
μανση,πάρκινγκ2θεσεις,οικοδομή10ετίας60000€
(κωδ2Δ85)
3ΔΩΜΑΤΙΑ
Πάνωαπό τοπασακιόσκι,μαιζονέτα,ισόγειο-1ος,
3ΔΣΚ2,103τμ,γίνονταικαιδύοδιαμερίσματα,μπάνια
,άμεσηπρόσβασηστηναυλή,κλειστόπάρκινγκ,και-
νούργιο,95000€(κωδ3Δ86)
Πασακιόσκι,100τ.μ ,3ΔΣΚ2μπάνια,ωραίαβερά-
ντα,70000€(δυνατότητααγοράςκλειστούπάρκινγκ
έξτρα)(κωδ3Δ93)
ΒήμαΑπ.Παύλου,3ΔΣΚΜ,4οςορ,σκεπή,μεανακαι-
νισμέναμπάνιο,κουζίνα,κουφώματα,
διαμπερές65000€(κωδ3Δ100)
ΠωλούνταιΔιαμερίσματαμε2δωμάτια:
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ2Δ97τμοροφοδιαμέρισμα,μεγάλο
σαλόνι,κουζίνα,χολ,μεγ.μπάνιο,ΤΙΜΗΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
(2Δ143)
•ΡΟΛΟΙ120τμ.2Δ,ανακαινισμένο,ΣΛ,Κ,WC,κόπλαν,

σίτες,ντουλαπες,ατομική(2Δ147)
•ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ85τμ,2Δ,σαλοκουζίνα,WC,αποθήκη,
καινούριαπλακάκια60.000€(2Δ148)
•ΚΕΝΤΡΟ2Δπλήρωςανακαινισμένο,κόπλαν,πλακά-
κια62.000€(2Δ149)
•ΚΕΝΤΡΟ2Δσαλόνι,κουζίνα,2WC,χωνευτέςντου-
λάπεςκαισταδύοδωμάτια,100τ.μ.,air-condition,
πόρταασφαλείας,πάτωμαμεμάρμαρο, τέντεςκαι
ατομικήθέρμανσηδιαμπερές60.000€(2Δ135)
ΠωλούνταιΔιαμερίσματαμε3-4δωμάτια:
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ117τμοροφοδια-
μέρισμα,3Δ,μεγάλοσαλόνι, κουζίνα,μεγ.μπάνιο,
ΤΙΜΗΕΥΚΑΙΡΙΑΣ(3δ98)
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ3Δσαλοκουζίνα,αποθήκη,ατομική
θέρμανση,κλειστόπαρκινγκ25τ.μ.2008έτοςκατα-
σκευής80.000€(3Δ47)
•ΜΕΖΟΝΕΤΑκοντάστηνΜπαρμπούτα,3Δτζάκι,α-
τομικήθέρμανση,παρκινγκ,2WC,10ετών,105.000€
(3Δ79)
ΠωλούνταιΓκαρσονιέρες:
•ΚΕΝΤΡΟγκαρσονιέρα60τμ.δωμάτιο,ανακαινισμένο
μπάνιοκαικουζίνα,χολμεντουλάπα,a/c,κόπλαν,
πόρταασφαλίας,τιμή30.000€(ΓΚ52)
•ΚΕΝΤΡΟστούντιο28τ.μ.,τιμήευκαιρίας15.000€(ΓΚ34)
•ΚΕΝΤΡΟστηνΕλιά30τ.μ.15.000€(ΓΚ36)
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ1Δσαλόνι, κουζίνα,σεπολύκαλή
κατάσταση20.000€(ΓΚ30)
•ΠΑΠΑΚΙΑ1Δσαλόνι,κουζίνα64τ.μ. ισόγειο,χωρίς
κοινόχρηστα,25.000€(ΓΚ48)
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ1Δσαλοκουζίνα,ανακαινισμένο,και-
νούριακουφώματα,45τ.μ.,ατομικήθέρμανση,ανοι-
χτήθέσηπαρκινγκ,πρώτοςόροφος,35.000€(ΓΚ6)
ΠωλούνταιΜονοκατοικίες:
•ΠΑΠΑΚΙΑ-ΡΟΛΟΙ2Δσαλόνι, κουζίνα,75τ.μ.,σε
175τ.μ.,ατομικήθέρμανση,και2αποθήκες50.000€
(Μ148)
•ΚΕΝΤΡΟ2Δσαλόνι,κουζίνα,παρκινγκ,αποθήκη,
80τ.μ.,65.000€(Μ150)
•ΜΕΖΟΝΕΤΑστοκέντρο145τ.μ.οικόπεδο,60τ.μ.
οπάνωοπάνωόροφοςκαι62τ.μ.οκάτωόροφος,
80.000€(Μ43)
•ΡΟΛΟΙμεζονέτα,σαλοκουζίναμε τζάκιστονκάτω
όροφοκαι2Δμεμπάνιοστονεπάνωόροφο,ατομική
θέρμανση,πόρταασφαλείας,καινούριακουφώματα,
ανακαινισμένο,85τ.μ.κτίσμα,με2air-conditionκαι
κλειστόπαρκινγκ100.000€(Μ113)
•ΤΡΙΛΟΦΟΣμονοκατοικίαμεκήπο,2Δσαλόνι,κουζί-
να,340τ.μ.οικόπεδο,68τ.μ.κτίσμα,ατομικήθέρμαν-
ση,μεπαρκινγκ30.000€(Μ145)
ΠωλούνταιΗμιτελή:
•ΛΑΖΟΧΩΡΙ1200τμ.οικόπεδομεκτίσμαημιτελές
45τ.μ.55.000€(Η11)
•ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ200τ.μ.κτίσμαστατούβλα,50τ.μ.υπό-

γειο,50.000€(Η16)
•ΒΕΡΓΙΝΑκτίσμαστατούβλα118τ.μ.με90τ.μ.και
1041τ.μ.οικόπεδο60.000€(Η20)
•ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ500μοικόπεδο,50τ.μ. ισόγειοκαι
50τ.μ.70.000€(Η8)
ΠωλούνταιΧωραφοοικόπεδα:
•Οικόπεδο16στρ.ΕΠΙΣΚΟΠΗστονκόμβοτηςΕγνα-
τίας(ΟΙΝ02)
•ΟικόπεδοστονΆΓΙΟΓΕΩΡΓΙΟΠΡΟΣΠΑΤΡΙΔΑ
5στρ.μεκτίσμα386τ.μ.50.000€(Χ474)
•ΟικόπεδοσταΑΣΩΜΑΤΑ1.200μμεθέα65.000€
(ΑΧ07)
•ΣτηνΑΓΙΑΒΑΡΒΑΡΑ4650μ,58μφάτσα,300μαπό
τηνάσφαλτο,χτίζει930τ.μ.36.000€(ΒΧ03)
ΠωλούνταιΜαγαζιά:
•ΚατάστημαΣΤΗΝΝ.Π.Ο.300τ.μ.(ΕΧ86)
•ΣΤΗΒΕΛΙΖΕΛΟΥ120τ.μ.ισόγειο,και120τ.μ.πατάρι
(ΕΧ87)
•ΣΤΟΚΕΝΤΡΟμαγαζί90τ.μ.,Νοικιασμένοαυτήντην
στιγμήστα800€σεπολύπροσιτήτιμή(ΕΧ85)
•ΚΕΝΤΡΙΚΟΤΑΤΟμαγαζί,85τ.μ,μεπατάρικαιυπό-
γειο(ΕΧ56)
•ΚΕΝΤΡΟμαγαζίμεσπίτιαπόπάνω60.000€(ΕΧ60)
ΠωλούνταιΓραφεία:
•ΣΤΟΚΕΝΤΡΟγραφείο4χώρων,πλήρωςανακαινι-
σμένο,62.000€(ΕΓ42)
•ΣΤΟΚΕΝΤΡΟΤΗΣΒΕΡΟΙΑΣ81τ.μ.60.000€(ΕΓ26)
•ΚΕΝΤΡΟ2χώροιμεWC30.000€(ΕΓ33)
•ΣΤΟΚΕΝΤΡΟπλήρωςανακαινισμένομε εύκολη
πρόσβαση, χωρίς κοινόχρηστα,65τ.μ.μεπατάρι
20τ.μ.50.000€(ΑΝΑ03)
•ΣΤΟΡΟΛΟΙγραφείο2χώροι75.000€(ΕΓ15)
ΠωλούνταιΓκαράζ:
•Γκαράζ,κλειστόΣΤΟΤΣΕΡΜΕΝΙ,100τμ.,10.000€
(900)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕνοικιάζονταιΔιαμερίσματαμε2δωμάτια:
•ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙστοΠασακιόσκιδιαμέρισμα3ουορ.,
2δωμ.,σαλοκουζίνα,μπάνιο,a/c,ατομ.θέρμ.,πετρ.
μεγάληβεράνταμευπέροχηθέα,270€
•ΚΕΝΤΡΟ2Δ,ΣΛ,85τμ,καιν.κουζίνα,καιν.μπάνιο,
πλακάκια,κόπλαν,ντουλάπα,230€(2Δ82)
•ΓΑΛΑΞΙΑΣ2Δ,ΣΛΚ,85τμ,καιν.διαμερισμα,ατομική,
τζάκι,αποθήκη,280€(2Δ83)
•ΡΟΛΟΙ2Δσαλοκουζίναμπάνιο,μεηλεκτρικέςσυ-
σκευές,air-condition,ντουλάπαχωνευτή,και-
νούριακουφώματα190€(2Δ70)
•ΚΕΝΤΡΟ2Δσαλοκουζίναμπάνιοοροφοδι-
αμέρισμα,μεαυτόνομηθέρμανση,οικοδομή
2007,80τ.μ.κουφώματακόπλαν250€(2Δ72)
•ΚΕΝΤΡΟ2Δσαλόνικουζίνα,κουφωτέςντου-
λάπες,καινούριαπατώματα,καινούριαπόρτα,

μεγάλοιχώροι230€(2Δ52)
•ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ2Δσαλοκουζίνα,μπάνιο,μεγάληβερά-
ντα,διαμπερές,άριστηκατασκευή,μεθέσηπαρκινγκ,
θέα,καιτζάκι,280€(2Δ28)
•ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ2Δσαλοκουζίνα,μπάνιο,επιπλωμένο
ήμη,ντουλάπα,αυτόνομηθέρμανση,180€(2Δ38)
•ΡΟΛΟΙ2Δσαλόνι,κουζίνα,βεράντακαινούριαπόρ-
τα,καινούριακουφώματα,3οςόροφος,200€(2Δ41)
•ΚΕΝΤΡΟ2Δκαινούριακουζίνα,καινούριακουφώ-
ματα,θωρακισμένηπόρτα,βεράντα,θέα,ατομική
θέρμανση(2Δ60)
•ΚΕΝΤΡΟ2Δ2WC100τ.μ.,μεγάληβεράντα,τέντες,
ατομικήθέρμανσημεθερμοσυσσωρευτές,νυχτερινό
ρεύμα,διαμπερές220€(2Δ59)
ΕνοικιάζονταιΔιαμερίσματαμε3-4δωμάτια:
•ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗμεζονέταμεσαλοκουζίνα,δύου-
πνοδωμ,άτια,μπάνιο,ατομ.θέρμανσηστοκέντρο,
περιοχήΩρολογίου.
•ΑΓ.ΑντώνιοςΠΛΗΡΩΣΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ3ΔΣΛΚ,
μπάνιο,εξαιρετικό,ατομική,ηλιακό400€(ΕΠ84)
•Μακροχώρι120τμ,3Δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,απο-
θήκη,τζακόσομπα,θερμοσυ.,200€(3Δ37)
•ΤΣΕΡΜΕΝΗ3Δ,ΣΛΚ,κόπλαν,πλακάκια,καιν.κου-
ζίνα,180€(3Δ35)
•ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ3Δ,οροφοδιαμ.109τμ,ΣΛΚ,αποθήκη,
πυλωτή,αυτόνομηθερμ.απεριόριστηθέα320€(3Δ36)
•ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙκαινούριο3ΔΣΛΚ,3κουφοτέςντου-
λάπες,ατομική,θέααπεριόριστη,5ος,παρκινκ280€
(3Δ34)
ΕνοικιάζονταιΓκαρσονιέρες:
•ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑσαλοκουζίναμετζάκι,2a/c,μεγάλες
βεράντες220€,περιοχήαστυνομίας.
•ΣτονΑγ.Αντώνηγκαρσονιέραεπιπλωμένη,δωμ,
σαλόνι,κουζίνα,καιν.κουφώματα,χωρίςθέρμανση
150€(ΕΠ85)
•ΠΑΠΑΚΙΑ γκαρσονιέρα, δωμάτιο, σαλοκουζίνα,
μπάνιο,a/c,θέσηπάρκινκ,λίγακοινόχρηστα,200€
(ΓΚ154)
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣγκαρσονιέρακαινούρια2013,60τμ,
λουξ,1Δ,σαλοκουζίνα,ωρομέτρηση,250€(ΓΚ143)
•ΡΟΛΟΙεπιπλωμένηγκαρσονιέρα,καινούριακουφώ-
ματα,διπλάτζάμια,ψυγείο,ηλεκτρικήκουζίνα,κρεβά-
τι,τραπέζι,ντουλάπα40τ.μ.150€(ΕΠ55)
•ΚΕΝΤΡΟ1Δσαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,άνετοκαιευρύ-
χωρο,μεγάληκαινούριαντουλάπα,καινούριακουφώμα-
τα,καινούριαπλακάκια,90τ.μ.ατομικήθέρμανση,250€

(ΓΚ128)
ΕνοικιάζονταιΜονοκατοικίες:
•Βίλλα,επιπλωμένη,3Δσαλόνι,κουζίνα,2βεράντες,
ατομικήθέρμανση,τζάκι,κήπο,(ΕΠ66)
ΕνοικιάζονταιΓραφεία:
•ΚαινούριαΣΤΗΝΑΓΟΡΑ58τ.μμε2χώρους και
46τ.μ.έναςχώρος,καιταδύομεκουζίνακαιτουαλέτα
350€και260€(ΓΡ01)
•ΓΡΑΦΕΙΟστοκέντρο2χώροι, καινούριακουφώ-
ματα, καινούρια πατώματα, πόρτα ασφαλείας,
aircondition,250€(ΓΡ03)
•ΣΤΗΚΑΡΔΙΑΤΗΣΠΟΛΗΣ,55τ.μ,επαγγελματικός
χώροςμεπατάρι,χωρίςκοινόχρηστα,ανακαινισμένο
320€(ΓΡ06)
•ΚΕΝΤΡΙΚΟΤΑΤΟγραφείο,4χώροι,κουζίνα,τουαλέ-
τα,ανακαινισμένο,λούξ.(Μ13)
ΕνοικιάζονταιΜαγαζιά:
•ΚΥΛΙΚΕΙΟστοποιοκεντρικόσημείο τηςαγοράς,
έτοιμο,40τμ,wc,κουζίνα,αποθήκη,(Μ86)
•ΚΕΝΤΡΟεπαγγελματικόςχώρος50τμ,+20τμπατάρι,
πλήρωςανακαινισμένο,χωρίςκοινόχρηστα,320€(Μ82)
•ΣΤΟΚΕΝΤΡΟΤΗΣΑΓΟΡΑΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑ7τμ+
13τμβοηθητικόςχώρος,250€(Μ81)
•ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟΣ,κατάστημα,650τ.μσε10στροικό-
πεδο(Μ11)
•ΚΕΝΤΡΙΚΟμαγαζί70τ.μ.μεμεγάληβιτρίνα,καιαπο-
θηκευτικόχώρο,800€(Τ662)
•ΚΕΝΤΡΙΚΟμαγαζί30τ.μ.μεπατάρικαιείσοδοαπό
δύοπλευρέςιδανικόγιαοποιαδήποτεχρήση(Α301)
•ΚΕΝΤΡΙΚΟμαγαζίστηναγοράμεεξοπλισμόκαφετέ-
ριας,50τ.μ.καιπατάρι380€(Ζ101)
ΕνοικιάζονταιΑποθηκευτικήχώροι:
•ΓκαράζστοκέντροπεριοχήΚΤΕΛ-ΑΣΤΙΚΑ40€
•ΓκαράζστοκέντροπεριοχήΚΤΕΛ-ΑΣΤΙΚΑ50€
•ΚΕΝΤΡΙΚΗαποθήκη,110τ.μ.250€(ΑΠ1)
•ΚΕΝΤΡΙΚΗαποθήκη,60τ.μ,200€(ΑΠ2).
•ΚΕΝΤΡΟ,αποθήκη280τμ.+100τμ.,ηαυλήμεσκέ-
παστρο.(ΑΠ3).

Επιλεγμένα ακίνητα
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμαστοΜακροχώρι,85τμ,2Δ,σα-
λοκουζίνα,μπάνιο,αποθήκη,θέσηπάρκινκ,60.000€
(2Δ148)
ΠΩΛΕΙΤΑΙστοκέντροδιαμέρισμαήεπαγγ.Χώρος,
79τμ,2Δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,ατομικήθέρμανση,
40.000€(2Δ145)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οροφοδιαμέρισμα στον ΠΡΟΜΗΘΕΑ
100τμ,μεγάλοσαλόνι,σεμικρήοικοδομή,65.000€
(2Δ143)

Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1
στονπρώτοόροφο

Site:www.stoxosrealestate.gr
Τηλέφωναεπικοινωνίας:
2331068080,6973735020

ΟΙ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ,
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση

www.laosnews.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΕΥΚΑΙΡΙΑ)

Συσκευαστήριοεσπεριδοειδώνσεάριστηκατάστασημε:
Νο1τράπεζαδιαλογής
Νο2μεταφορικήταινία
Νο3κηρωτικό
Νο4τουρμπίνα
Νο5μηχανικόςταξινομητήςμεσταδιακόανοιγμα
Νο6λεκάνησυσκευασίας.
Δυνατότηταπαραγωγής5τόνουςτηνώραδυνατότη-

ταναεπεξεργαστούνταεσπεριδοειδήκαιμεφύλλακαι
νακηρωθούν100%.Τηλ.:2331021063.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ πωλούνται 8φωτιστικά για
επαγγελματικό χώρο (τύπου σκαφάκι) λευ-
κούχρώματος,κομπλέ,μετιςλάμπεςτουςκαι
ανακλαστήρεςσε άριστη κατάσταση, όλαμαζί
ή μεμονωμένα.Τηλ.: 23310 66913 (από 9.00
π.μ.-3.00μ.μ.).

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κυνηγόσκυλο
ράτσας Βίσλα θυληκό. Τηλ.:

6977354226.

ΔΑΣΚΑΛΑ με διδακτι-
κή εμπειρία και εξειδίκευση
στς μεθόδους διδασκαλίας
Γλώσσας καιΜαθηματικών
καθώς και κάτοχος άδειας
διδασκαλίας αγγλικών πα-
ραδίδει μαθήματα ελληνικών
καιαγγλικώνσεμαθητέςδη-
μοτικούκαιγυμνασίου.Τιμές
πολύπροσιτές.Τηλ. επικοι-
νωνίας:6980973819.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείται κομπλέ σύ-

στημαλέβηταπέλετ,μάρ-
κας TOPLING, ισχύς 30
KW, ελαφρώς μεταχειρι-
σμένο, σε άριστη κατά-
σταση, μαζί με δοχείο α-
δρανείας[μπάφερ]500litr
για ακόμηπιο οικονομική
καύση, σε τιμή ευκαιρίας.
Τηλ.6944997269.
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PΕυτυχώς μπήκε ο Δε-
κέμβρης και η μελαγχολία 
μας θα αποκτήσει μια εορτα-
στική διάθεση...

PΟι δίαιτες της περι-
όδου που σέβονται τον ε-
αυτό τους πρέπει να περι-
λαμβάνουν μελομακάρονα, 
κουραμπιέδες και άλλα εί-
δη γλυκών σε ικανές πο-
σότητες.

PΕξ ου και το χρησιμό-
τερο δώρο των εορτών είναι 
μια ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

PΟι λοιποί 11 μήνες αρκούνται σε δίαιτες 
με τσουρέκια, προφιτερόλ, τηγανητές πα-
τάτες, παϊδάκια κ.λπ. Περί ορέξεως ουδείς 
λόγος.

PΤρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάβ-
βατο και Κυριακή τον αγλέουρα, κι από Δευτέρα 
δίαιτα. Όχι όλη την ημέρα όμως.

PΗ αγάπη είχε χθες για πρωινό γιαούρτι 
με φρυγανιές. Με τέτοια χουβαρνταλίκια με 
τύλιξε.

PΓιαούρτι με φρυγανιές για πρωινό είχα φάει 
μικρός όταν είχα μπει στο νοσοκομείο για σκωλη-
κοειδίτη.

PΌχι ότι τώρα είμαι μεγάλος.

PΠάντως ο Νοέμβριος που έφυγε χθες ήταν 
άλλος ένας μήνας όπου απέφυγα τις βλαβερές 
συνέπειες του εύκολου και γρήγορου πλουτισμού.

PΒλακωδώς.

PΑυτό που ο ταξιτζής ρωτάει «σας πειράζει 
να πάρουμε και τον κύριο αν βολεύει;», το έχουμε 

πάθει σε συγκυβέρνηση.

PΣτην Ελλάδα είμαστε της 
τακτικής ένας για όλους και ό-
λοι για χάπια.

PΝα δεις που ο Κιμ στη βό-
ρεια Κορέα έχει αυχενικό και τους 
συνέστισαν οι γιατροί ασκήσεις 
ανόρθωσης της κεφαλής.

PΚι εγώ έχω αυχενικό, αλ-
λά το πολύ πολύ κανέναν μά-
γκνουμ από την ΕΒΓΑ 
να τινάξω.

PΌχι άλλες ανρητι-
κές αναφορές στον Κιμ. 
Σύλλογος αρσενικών 
που μεγάλωσαν με την 
Κιμ Μπάσιντζερ και συ-
νεχίζουν να μεγαλώνουν 
με την Κιμ Καρντάσιαν.

PΚατά τα λοιπά. Α-
κόμη ένα λαμπάκι να 
βάλει ο γείτονας, αυτές 
τις γιορτές θα είμαστε 
το πιο φωτεινό σημείο 
στα Βαλκάνια.

PΠώς; 250 ευρώ για 
σεμινάριο απώλεια λί-
πους; Θα κάτσω σπίτι. 
Καλύτερα χοντρός και 
πλούσιος.

PΒγήκε και φέτος 
ο πιο σέξι άντρας της 
χρονιάς. Πάλι δεν ή-

μουν εγώ. Η αξιοκρατία στα χειρότερά της.

PΜου έπεσε κατά λάθος αναβράζον ντεπόν 
στη γυάλα με το χρυσόψαρο και το ψάρι έκανε 
σαν τρελό. Να ξέρετε ότι είχε τόσα χρόνια πονο-
κέφαλο και δεν έλεγε τίποτα.

PΣτις 2 το βράδυ η αγάπη άκουσε θόρυβο 
στην κουζίνα. Ως γνήσιο αρσενικό πήγα να 
δω τι είναι. Ήταν κάτι σαματατζίδικα γιουβαρ-
λάκια που τιμωρήθηκαν πάραυτα.

PΚαι:
Ο Στελάρας πάει στο γιαλό να ψαρέψει. Μαζί 

του παίρνει και τη γυναίκα, η οποία αρχίζει να του 
μιλάει συνεχώς χωρίς σταματημό για διάφορα 
θέματα. Ξαφνικά ο Στελάρας πιάνει ένα μεγάλο 
ψάρι. Στη θέα του ψαριού η γυναίκα του τότε λέει:

-Αχ! το καημένο το ψαράκι…
Και ο Στελάρας:
-Να τι παθαίνει όποιος ανοίγει το στόμα του!

Κ.Π.
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